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D el 4 de juliol al 30 d’agost es podrà
visitar al Museu Thermalia l’expo-

sició temporal «De París a Nova York»,
gravats de la Col·lecció Gelonch
Viladegut. La mostra presenta una
selecció de gravats de mitjans del segle
XIX fins a finals del segle XX, a través
del quals es pretén il·lustrar l’evolució
que ha experimentat el gravat com a
llenguatge i tècnica utilitzat pels artistes
d’aquesta època. Alhora que ens
apropa al context històric dels
moviments artístics més destacats
d’aquest període, caracteritzats per una
revolució permanent de l’art, així com
per la transició del centre de creació
artística i del mercat de l’art de París a
Nova York, la nova capital artística del
segle XX.
L’exposició incorpora una mirada i una
lectura personal, la del propi col·leccio-
nista, que ens endinsa i descobreix com

Exposició temporal al Museu Thermalia
del 4 de juliol al 30 d’agost

grans artistes, vinculats principalment
a la pintura, utilitzaren també el gravat
com via per difondre la seva obra i
ampliar les expectatives de mercat. Està
estructurada en cinc àmbits temàtics

que es veuen complementats per unes
cites escrites per Antoni Gelonch, les
quals conviden a reflexionar sobre les
motivacions dels col·leccionistes d’art.
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E l 13 de maig, l’organització va
anunciar la suspensió de la festa

deixant la porta oberta a la incorporació
de propostes que s’afegissin a l’univers
Escaldàrium, malgrat aquest 11 de juliol
ningú ruixi de foc ni d’aigua la plaça de
la Font de Lleó.

Aquesta setmana, Ball de Diables, Bom-
bers Voluntaris, La Forca i Ajuntament
de Caldes de Montbui fan públic el
programa de l’edició confinada de
l’Escaldàrium, que tindrà lloc entre
pantalles i ones de ràdio.

L’Escaldàrium confinat aprofita aquesta
ocasió per seguir creixent en valors com
ara:
. La seva música: les composicions de
Ramon Solé, músic i compositor, sonen
en una nova edició de l’Escaldàrium de
Cambra, gravada a les Termes Romanes
aquesta setmana, sota la direcció
d’Andreu Brunat. S’emetrà a les 21.30 h
per VOTV

. El to crític i reivindicatiu: també VOTV
emet el curtmetratge Sense rostre (2016),
autoeditat pel Ball de Diables i dedicat a
les dones calderines que van morir
acusades de bruixeria.

. El compromís social: Ajuntament i
organitzadors han estat d’acord en
destinar l’estalvi generat per la
suspensió de la festa a mesures d’acció
social, per fer front a l’agreujament de la
situació econòmica de famílies calde-
rines amb motiu de la crisi Covid-19.

A més, en la programació audiovisual
emesa per La Xarxa i VOTV es dedicaran
dues hores de programació en directe a
la festa i els seus protagonistes i es
recuperarà a VOTV el reportatge de Sergi
Moreno, Escaldàrium, la festa entre el
cel i l’infern (2014).

Finalment, a les 12 de la nit, serà Ràdio
Caldes l’encarregada de fer tremolar la
terra i obrir l’esquerda per on escapin les
forces de l’infern. L’emissora local emetrà
la gravació de la festa de l’any 2019, una
edició que va ser especial perquè va
suposar la tornada de l’Escaldàrium a la
plaça de la Font del Lleó.

Escaldàrium solidari des de casa
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na vintena de representants del
sector turístic calderí s’han trobat

aquesta setmana amb l’alcalde, Isidre
Pineda, la regidora de Turisme i
Termalisme, Carme Germà i la regidora
d’Europa i Projecció Exterior i tècnics
municipals de diferents departaments
per valorar la situació actual del sector,
per posar en comú els efectes de la crisi
sanitària per definir una estratègia
comuna de cara a la temporada d’estiu.

En línies generals, els establiments han
posat de manifest la incertesa amb la
que han viscut els darrers mesos, i
alhora també han coincidit en que la
temporada d’estiu ofereix perspectives
de reactivació que cal potenciar.

Alcalde i regidores han aprofitat per
compartir amb els assistents el paquet
d’ajuts a l’activitat econòmica calderina
que s’activa en forma de subvencions
aquest agost i que inclou:

. Subvencions extraordinàries COVID-
19, Mercat per un import de 38.000,00
euros.
. Subvencions extraordinàries COVID-
19, CIE per un import de 30.000,00
euros.
. Subvencions extraordinàries COVID-
19, terrasses via pública per un import
de 45.000,00 euros.
. Subvencions extraordinàries COVID-
19, afectació activitat per un import de
220.000,00 euros.
. Subvencions extraordinàries COVID-
19, comerç local per un import de
100.000,00 euros.

Les propostes del sector
Fruit de la trobada han sorgit diferents
propostes de reactivació del sector
turístic calderí, com ara amb un objectiu
general: potenciar el turisme de
proximitat i de natura, les visites guiades
i les activitats amb aforament limitat.

Per això es posa en marxa una
campanya campanya promocional amb
el lema  «Aquest estiu, vine a Caldes de
Montbui».

Ajudes econòmiques per reactivar el sector
turístic calderí
U També s’ha posat sobre la taula la

readaptació d’esdeveniments turístics
habituals a la nova situació: visites
guiades, fires, jornades, etc.

Per donar resposta a tot plegat, s’activen
ja propostes com:
. Es produeix i divulga aquest estiu el
vídeo promocional de màrqueting intern
«Si tu tampoc ho sabies, vine a les
visites guiades” que la Taula va
proposar al febrer, en el marc dels
pressupostos participatius.

. Es crea un punt de trobada de BTT al
parc de Can Rius, instal·lant una
cartellera amb totes les rutes familiars i

esportives, així com serveis per a
usuaris del BTT.

. S’editen plànols desplegables de
senderisme en 4 idiomes que es podran
trobar en quinze dies a l’Oficina de
Turisme i als establiments turístics.
Aquesta també és una acció aprovada
per la Taula al febrer, en el marc dels
pressupostos participatius.

. Es recuperarà la publicitat que no es
va poder fer per promocionar el Mercat
de l’Olla a Rac1 i Rac 105 i a TV3 i es
recondueix per llançar la campanya
promocional “Aquest estiu, vine a
Caldes de Montbui”

quests dies s’instal·len sis nous
plànols turístics als aparcaments de

Caldes de Montbui: a Les Cremades,
l’Escorxador de Baix i l’Escorxador de
Dalt, al Centre – El Sindicat, al centre
comercial de l’entrada sud i el de l’Es-
tació d’Autobusos. En breu s’instal·larà
un també a l’aparcament d’Escoles Pies.
Aquests tòtems informatius inclouen
plànols amb els principals punts i

A

L’Oficina de Turisme renova
els plànols turístics
instal·lats al centre urbà

serveis d’interès turístics, un llista dels
10 punts imprescindibles i informació
traduïda a 4 idiomes, a més de l’enllaç
al web www.visiteucaldes.cat.

El projecte ha tingut un cost de 1.950€
per l’edició i instal·lació dels plotters en
les estructures ja existents en aquests
aparcaments.
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E l passat dijous 2 de juliol, el Casino
de Caldes va acollir una confe-

rència de Jordi Solé i Ferrando, que ha
sigut alcalde de Caldes de Montbui,
Diputat al Parlament de Catalunya i
Eurodiputat, on va parlar de les
conseqüències de la pandèmia de la
Covid-19 a Europa i al món.

En una xerrada que es va poder seguir
de manera presencial i també de manera
virtual, Solé va comentar que aquesta
pandèmia ha sigut el xoc col·lectiu més
fort que ha viscut la majoria de
generacions d'avui en dia, i que
aquesta pandèmia, ha posat de
manifest la previsibilitat del nostre model
de vida, quedant palès que no estàvem
preparats.

Jordi Solé va comentar que ningú és
capaç d'encertar com quedarà el món
d'aquí uns mesos, però preveu que hi
haurà quatre tendències.

La primera és que hi haurà una
reglobalització en l'àmbit comercial,
amb cadenes de subministraments
més curtes i sostenibles, i que es
protegirà les indústries estratègiques.

Jordi Solé parla al Casino de les
conseqüències de la pandèmia al món

La segona és que avancem cap a un
món amb menys centres de poders,
amb una guerra comercial i de poder
entre la Xina i Estats Units, i que no
sabem com acabarà en part pels seus
lideratges.

La tercera tendència ens porta a tenir
menys democràcia i més totalitarisme,
on en nom de la salut i de la seguretat
es controla a les persones de manera
inacceptable.

I per finalitzar, menys ordre global però
més sobirania europea.
Solé creu que la Unió Europea ha
aprofitat per guanyar sobirania, i ha po-
sat sobre la taula un seguit de propostes
força agosarades. La proposta de
750.000 milions d'euros d'endeutament
per preservar el model actual és gairebé
revolucionària.

L'acte va cloure amb un diàleg entre els
assistents a l'acte. JDB

nguany a causa de l’estat d’alarma
pel coronavirus els exàmens de la

selectivitat es van haver d’ajornar i com
a novetat es faran a les universitats i
també als centres de secundària públics
i privats. La Generalitat ha decidit ampliar
els espais per afavorir el compliment de
les distàncies de seguretat establertes
per les autoritats sanitàries.

Per aquest motiu, l’IES serà la seu de les
Proves d’Accés a la Universitat i acollirà
els dies 7, 8 i 9 de 8 h a 16.30 h i el dia 10
de juliol de 8 h a 13.30 h, a un total de

L’IES Manolo Hugué serà seu de les Proves
d’Accés a la Universitat (PAU)

195 alumnes de 2on de Batxillerat: 64 de
l’IES Manolo Hugué, 59 de l’Escola Pia i
72 de l’IES Ramon Casas i Carbó de
Palau Solità i Plegamans.

La Brigada Municipal de Serveis
Generals ha col·laborat fent treballs de
pintura i senyalització dels fluxos de
circulació i s’ha demanat la col·laboració
de la Policia Local perquè facin el control
d’entrades i sortides de l’alumnat per
poder garantir el compliment de les
mesures de seguretat.

JDB

JDB
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quest mes de juny els efectes de la
Covid19 es segueixen veient en les

xifres d’atur a la comarca i al conjunt del
país, tot i que es detecta un lleuger
descens de les dades.

Així, l’atur total al Vallès Oriental s’ha
situat en 26.695 persones apuntades a
les oficines de Treball, 76 persones
menys que al mes de maig passat.
Aquestes xifres d’atur són molt similars
a les que la comarca registrava a finals
de l’any 2016 i primers mesos de l’any
2017.

El descens en termes relatius se situa
en el 0,28%, percentatge molt similar al
que s’ha registrat al conjunt català, que
ha sigut del 0,40%.

La taxa d’atur registral provisional
(segons el càlcul elaborat per
l’Observatori-Centre d’Estudis del Con-
sell Comarcal) es manté en l’13,79%,
d’acord a la darrera actualització de la
població activa registral (feta al mes de
març).
Respecte a fa un any, les dades si que
mostren un increment important, del
30%.

A

L’estiu comença amb un lleuger descens
de l’atur

El juny és, generalment, un mes de
descens de l’atur, coincidint amb l’inici
de la temporada turística i, des de 1996
(any d’inici de la sèrie històrica
disponible al conjunt català), només
havia augmentat en 2004 (+0,2%), 2007
(+0,3%) i 2008 (+2%), aquest darrer el
més fort.

Caldes de Montbui té 795 persones
aturades, amb una taxa d’atur del

9,49%,  per sota de la mitjana comarcal
que es situa en un 10,43%.

Al conjunt de Catalunya, l’atur s’ha situat
en les 485.019 persones aturades en
finalitzar el juny de 2020. Aquesta xifra
suposa un creixement del 0,4% respecte
del mes de maig (1.870 persones
aturades més), de manera que es modera
l’intens increment de l’atur dels mesos
precedents (+5,5% el març, +12,2% l’abril
i +3,3% el maig).
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alcalde i la regidora de Nova
Ciutadania, Ángeles Llive, s’han

trobat amb els mentors i mentores per
expressar el seu reconeixement,
agraïment i valorar l’esforç per continuar
realitzant la mentoria també durant el
confinament. A la reunió també ha
assistit Daniel López i Albert Sanz,
president i el secretari de Caldes
Solidària, entitat amb qui l’Ajuntament
va de la mà per tirar endavant aquest
projecte d’acollida de persones
nouvingudes.

A la trobada els 11 mentors i mentores
han agraït la possibilitat de participar en
el projecte i han explicat què els aporta
participar com a voluntaris del projecte
Mentoria. Una experiència enriquidora
per a ells, i també per als infants i les
famílies que reben aquest acompanya-
ment.

“Ser un referent per a ell”, “sap que pot
comptar amb mi”, “aprendre d’altres
cultures”, “passem una bona estona
practicant amb el català i rient”, “m’està
enriquint molt”, “és un suport emocional
molt important per als infants”, han estat
alguns dels seus comentaris.

L’alcalde i la regidora han reconegut la
tasca solidària dels voluntaris i les
voluntàries en un projecte tant important,
i molt necessari, com a primer pas
d’inclusió d‘infants nouvinguts, valents
i valentes, que igual que les seves
famílies, ho deixen tot enrere per
començar una nova vida a Caldes.

El president de Caldes Solidària, Daniel
López Codina, s’ha referit al compromís
solidari de l’entitat que des de fa una
vintena d’anys treballa en l’acollida de
nous calderins. També ha agraït el suport
de l’Ajuntament per poder tirar endavant
el projecte Mentoria.

Actualment hi ha 15 parelles de mentoria
actives. Els infants i joves mentorats
provenen de Mali, Armènia, Paraguai,
Colòmbia, Xina, Marroc, Equador i
Guatemala.

Emotiva trobada virtual del voluntariat
del projecte Mentoria

a segona sessió, aquesta vegada, presencial ha permès escoltar a joves
i veïns de les cases més properes. Els joves han fet propostes sobre

com visualitzen els usos i els espais dels habitatges i els veïns han expressat
la seva preocupació sobre com l’edifici pot afectar l’entorn de les cases més
properes.
Ambdós han compartit un espai de diàleg de qualitat i respectuós, en el
qual tots els arguments i les opinions han estat escoltades.
La definició dels usos i els espais de les zones comunitàries, així com la
relació amb l’entorn de l’edifici d’habitatge jove han estat els temes principals

de debat de la sessió.
Les joves han proposat
un espai comunitari amb
usos diferents en el
temps que puguin ser
revisats per la comunitat
de joves que hi visquin
en cada moment.
També han considerat

important definir l’espai exterior de l’edifici i la manera com es relaciona amb
el barri, incorporant vegetació, espais per a guardar bicicletes i amb la
possibilitat de tancaments que puguin ser posats o trets segons les
necessitats d’ús de l’espai exterior.

Joves i veïns comparteixen
la 2a sessió de co-disseny
arquitectònic del procés
participatiu d’Habitatge jove
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questa setmana l’Arxiu a Casa mostra
imatges de Caldes durant l’etapa de

confinament i de l’inici de la «nova
normalitat», fotografies rebudes arran de
la campanya #arxivemlacovid19.
Carrers buits, serveis essencials durant
la pandèmia, el retorn del mercat
setmanal... Aquestes són algunes de les
imatges que mostra l’Arxiu a Casa
d'aquesta setmana i que correspon a la
darrera edició.
Les fotografies, realitzades per Antoni
Gutiérrez, corresponen a aportacions
rebudes a l’Arxiu amb motiu de la
campanya.#arxivemlacovid19, que
continua oberta.
Desprès de 9 setmanes compartint docu-
ments cada dimecres, aquesta setmana
és la darrera edició de l’Arxiu a casa.

Darrera edició de l’Arxiu a Casa
L’Arxiu a casa és una iniciativa de l’Arxiu
Municipal que va néixer en el
confinament de forma independent
d’altres iniciatives de l’Arxiu municipal
com El Document del Mes.
L’Arxiu a casa, que aquesta setmana
arriba a la seva darrera edició, ha volgut
ser una porta virtual a l’Arxiu municipal
durant el confinament, i la desescalada,
i per això les publicacions s’han fet els
dimecres que és el dia que, en situació
de normalitat, l’Arxiu tindria obert.

L’Arxiu a Casa ens ofereix imatges de Caldes
en confinament, desescalada i represa
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Opinió

Ennio Morricone, adéu a milers d’emocions
l 6 de juliol queda-
rà en les efemè-

rides futures com el dia
que va morir Ennio
Morricone, que amb
en Nino Rota i en

Nicola Piovani formen el triumvirat dels
grans de la música de cinema italiana.

La mala notícia m’arribava a quarts de
deu del matí, a l’hora que la rutina diària
em situa davant de l’ordinador, per
començar a escriure els articles del dia,
Morricone havia nascut el 10 de novem-
bre de 1928 a Roma, fa poc més d’un
d’un any l’entrevistàvem telefònicament
des de la Ràdio, n’acabava de complir
noranta: quin veterà, mesurava pam a
pam les seves paraules i no deixava
escletxa per a males interpretacions.

Caut com a gran jugador d’escacs que
era, trompetista com el seu pare, la mare
era teixidora i arribà a muntar el seu propi
talleret. Criat al XIII rione, districte, de
Roma, el Trastevere, ple de palaus i carre-
rons empedrats amb els sampietrini, les
petites llambordes romanes, ha estat un
Romà cent per cent.

Trompeta des dels sis anys per voluntat
paterna, els seus estudis d’adolescent
al conservatori van coincidir amb la
guerra mundial, a l’ensenyament
secundari Sergio Leone seria company
seu de classe, una amistat que duraria
tota la vida.

Va acabar els estudis superior de
música amb 25 anys, quan es va casar
i tenir un fill, una època aquella dels
anys cinquanta que acceptava tota
mena d’encàrrecs d’arranjaments,
actuacions, televisió, inclús col·labo-
rant en bandes sonores amb Mario
Nascimbene, sovint sense signar o
signant amb pseudònim.

El 1961faria la seva primera banda
sonora de les 300 que crearia al llarg de
la seva vida, Il federale, de Luciano
Salce, amb Ugo Tonazi, que aquí no va
arribar en ser una paròdia sobre la
caiguda del feixisme a Itàlia.

El seu company d’escola Sergio Leone
li va demanar la música de Per un grapat

de dòlars, uns dòlars que no tenien per
a una gran orquestra i Morricone amb
una instrumentalització de pa sucat
amb oli, li va treure tant de profit a la
banda sonora, com per El bo, el lleig i el
dolent i moltes altres col·laboracions
que la música ha superat la pel·lícula,
d’un gènera que té els seus adeptes,
però que no encaixa en tothom.

Però el que ara és un èxit no ho va ser
en el seu moment, els xiulets d’un altre
amic d’escola de Morricone i Leone,
Alessandro Alessandroni, els galops de
guitarra, esclats de jazz, talareig vocal
sense lletra, no l’entenia tothom i seria
força criticat, no abandonant la seva
activitat com a músic de grup fins molt
desprès, quan van trucar-li a la porta
directors italians com Pier Paolo
Passolini (Uccellacci e Uccellini, Salo,
Decameró...), Bernardo Bertolucci
(Noveccento), Dario Argento (L’ocell de
les plomes de cristall), Giuliano
Montalvo (Sacco e Vanzetti). Don Siegel
(Dues mules i una dona), Gillo
Pontecorvo (La batalla d’Alger), Marco
Bellocchio (Les mans a la butxaca) i
Guiseppe Tornatore (Cinema Paradiso,
Malena), o els americans o europeus
com Terence Malik (Days of heaven),
John Carpenter (The Thing), Barry
Levingson (Bugsy) Brian de Palma (Els
intocables), Roman Polanski (Frenètic),
Georges Lautner (El professional)
Quentin Tarantino (Els vuit odiosos),
Rolan Joffé (La missió)  o Pedro
Almodovar (Atame!) .

En els darrers anys no només era un
referent artístic que havia influït en
nombrosos músics, els seus concert
massius amb les millors orquestres i en
els escenaris més fastuosos; dels seus
disc s’han venut gairebé cent milions
de còpies, ha rebut tres premis Grammy
a Nord Amèrica, tres Globus d’Or
equivalent als Oscar televisius, sis

BAFTA a la Gran Bretanya, deu David
de Donatello, de l’Acadèmia de Cinema
Italiana; Onze Nastro d’Argento, del
Sindicat de Cinema Italià; un Lleó d’Or
d’honor a Venècia, un Polar de l’Aca-
dèmia Sueca i nombrosos guardons de
major o menor significació.

A la tardor hauria complert els 92 anys
si una malaurada caiguda no se
l’hagués emportat, però la seva música
ens queda, les emocions les continuarà
despertant. El novembre de 2016 en
complir 88 anys, va dirigir un concert
benèfic a l’Aula Paolo VI del Vaticà, en la
clausura del Jubileu de la Misericòrdia,
el 2017 li va ser lliurat la Ordine al Merito
della Repubblica Italiana; l’abril del 2019
la Medalla Pontificia del Papa Francesc,
ell havia composat la Missa del Papa
Francesc, i just un mes abans de la seva
mort li era concedit, juntament amb en
John Williams, el Premio Princesa de
Asturias 2020, guardó que la mort li ha
impedit de recollir-lo personalment.

Joan Pallarès-Personat

E
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www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
03/07/2020
Núm. Oferta
297580 DISSENY I

DESENVOLUPAMENT WEB
(Junior)

297438 ESTETICISTA
297235 ARQUITECTE DELINEANT

(junior)
296623 COSIDORA (màquina industrial)

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.

Subvencions 2020 per a
projectes de cooperació
al desenvolupament i
solidaritat amb els
pobles més desfavorits
El període per presentar les sol·licituds per
a la concessió de subvencions per a
projectes de cooperació al desenvo-
lupament i solidaritat amb els pobles més
desfavorits, és fins l’1 d’agost. Els projectes
que es presentin a la convocatòria han de
tenir com a finalitat algun dels objectius
següents:
a) La cooperació al desenvolupament en
l’àmbit internacional.
b) El foment de la solidaritat ciutadana amb
els països empobrits o en greu crisi.
c) El foment de la cultura de la pau, la
defensa dels drets humans i les llibertats
fonamentals, fomentant alhora, la
governança a l’àmbit local, potenciant
l’enfortiment de les institucions municipals
i la participacio de la societat civil.
d) La promoció de la lluita contra les
desigualtats, l’eradicació de la pobresa i
l’empoderament de les dones als països
empobrits.
Consulteu les bases a:
www.caldesdemontbui.cat

Ajuts econòmics per a
l’assistència a les escoles
municipals: Taller d’Art i
Escola de Música Joan
Valls: curs 2020/2021
Del 13 i fins al 31 de juliol, és obert el termini
de sol·licitud d’ajuts per a l’assistència al
Taller d’Art Manolo Hugué i per l’Escola de
Música Joan Valls. La sol·licitud s’ha de
presentar al Departament d’Acció Social
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per
tal de revisar la documentació requerida.
Recordeu que cal demanar cita prèvia
trucant al número de telèfon 93 865 54 20
o mitjançant el correu electrònic
b s o c i a l @ c a l d e s d e m o n t b u i . c a t
Posteriorment la documentació caldrà
lliurar-la a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’ajuntament per registrar-la.
. Podeu descarregar-vos les sol·licituds a
la pàgina web de l’ajuntament:
www.caldesdemontbui.cat

Ajuts de menjador escolar
pel curs 2020-2021
El termini per presentar les sol·licituds
d’ajuts per a l’assistència al menjador
escolar per al curs 2020/21 és del 6 al 24
de juliol. Les sol·licituds han de ser lliurades
al Departament d’Acció Social i cal
demanar cita prèvia trucant al T. 93 865 54
20 . Podeu descarregar-vos les bases
reguladores, la convocatòria i el model de
sol.licitud a www.caldesdemontbui.cat i
també a la pàgina web del Consell Comarcal
del Vallès Oriental.

Ajuts econòmics per a
l’assistència a les Escoles
Bressol Municipals i
utilització del servei de
menjador: curs 2020/21
Les sol·licituds dels ajuts econòmics per
assistència a les Escoles Bressol
Municipals i utilització de menjador es poden
demanar del 6 al 17 de juliol. Els impresos
es poden descarregar a la pàgina web de
l’ajuntament www.caldesdemontbui.cat i
han de ser lliurades al Departament d’Acció
Social. Recordeu que cal demanar cita
prèvia trucant al número de telèfon 93 865
54 20 o mitjançant el correu electrònic
b s o c i a l @ c a l d e s d e m o n t b u i . c a t
Posteriorment la documentació caldrà
lliurar-la a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament per registrar-la.

Activitats de
sensibilització o
visibilització 28 de juny
La Diputació de Barcelona amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes ha programat
una sèrie d’activitats en línia adreçats a la
canalla i el jovent sobre el Dia Internacional
de l’Orgull LGTBIQ+2020. Informació i
inscripcions a https://www.diba.cat/es/web/
lgtbi/activitats-de-sensibilitzacio
Contacontes online i concurs de
dibuix LGTBIQ+ : del 6 al 12 de juliol des
de la pàgina web de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui. Activitat adreçada a infants de
3 a 11 anys i famílies.
Taller de música Trap: «aTRAPant
masclismes i actituds LGTBI-fòbiques»: els
dies 8 de juliol de 16h a 17,30h i 13, 14 i 15
juliol, d’11h a 12,30h. Es crearan 4 grups de
20-25 joves de 14 a 17 anys. L’activitat anirà
a càrrec de l’entitat ÀÓ Cameres i Acció. A
ZOOM
Taller de videojocs: «Pensar, conta i
lluitat»: els dies 9 i 10 de juliol de 10 a 13h i
els dies 13 i 14 de 15.30 a 18.30h. Es
crearan 4 grups de 15 joves entre 14 a 17
anys.  I l’activitat serà dirigida per l’entitat
ArsGames.

A partir de l’1 de juliol,
la Biblioteca amplia
horaris i serveis
La Biblioteca amplia els horaris i ofereix
nou serveis amb cita prèvia, a partir de l’1
de juliol. Nous horaris: dilluns, dimarts, dijous
i divendres, de 15.30 h a 20.30 h i els
dimecres de 10 h a 13. 30 h.
Més informació als canals habituals de
comunicació de l’Ajuntament.



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
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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.

Es presenta un pla de
contingència per protegir
les residències a la tardor

l conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i la consellera
de Salut, Alba Vergés, han presentat un pla de contingència adreçat a les

residències de gent gran per fer front a un possible rebrot de la Covid-19 aquesta
tardor. Els departaments han dissenyat un conjunt d’actuacions per garantir el
màxim nivell de protecció i atenció a les persones que viuen en centres residencials,
un col·lectiu especialment vulnerable a la Covid-19. La implementació d’aquest
pla suposarà una inversió de 96 milions d’euros per part de les dues conselleries.
El pla de contingència té com a objectiu principal establir un blindatge de les
residències davant la Covid-19 i, en cas que el virus entri en un centre, preveu
mesures que permetin actuar amb la màxima celeritat a fi de garantir l’atenció
social i sanitària i frenar possibles contagis.

Pel que fa a l’àmbit de Salut, el pla
contempla, com a primera novetat, que
les residències es dotin de material de
protecció per a 4 setmanes i per això
Salut oferirà als centres adherir-se a
una plataforma de compra centralit-
zada. En segon lloc, es mantindran les
intervencions de sectorització, circuits
i suport pel control de l’entrada de la
infecció i de la seva disseminació,
mentre que en tercer lloc, pel que fa a la detecció de casos, es preveu fer proves
PCR en cas de sospita i també als contactes dels residents i dels seus professionals.

De fet, pel que fa al reforç d’atenció des de la primària, i entenent que és
l’encarregada de proporcionar una atenció centrada en les persones més propera,
equitativa i segura, que garanteixi el contínuum assistencial a les persones que
viuen en residències, és reforçarà amb l’equivalent a uns 450 professionals sanitaris
destinats a reforçar l’atenció als residents (163 metges i 270 infermeres).

Pel que fa a l’atenció social, l’ordenació i el reforç de l’àmbit residencial, el Pla
incorpora 4 eixos que seran implementats pel Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, amb un pressupost global de 56 milions d’euros:
. Reserva de 2.800 places buides per incrementar la capacitat de resposta de les
residències davant possibles rebrots.
. Reubicació de les persones residents en espais de suport.
Es tracta d’una de les estratègies posades en marxa els darrers mesos per traslladar
persones grans de la seva residència a altres espais (centres residencials, espais
de nova creació, clíniques habilitades, hotels o albergs), amb l’objectiu de separar
persones sanes de malaltes o amb simptomatologia i fer el correcte aïllament.
. Retorn voluntari al domicili
Es mantindrà la possibilitat que l’entorn familiar del resident sol·liciti el retorn temporal
i voluntari al seu domicili, conservant la plaça residencial, sempre que la persona
estigui estable i sense símptomes associats a la Covid-19.
. Contractació de nous professional per reforçar l’estructura de personal de les
residències.
Per fer front a un possible rebrot, s’augmentarà el personal estructural de les
residències amb la contractació de 1.800 nous professionals en gerocultura que
prestaran atenció directa als residents i garantiran l’aplicació de les mesures
d’aïllament i d’organització assistencial.

E



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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L’

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

Falsos mites sobre la sortida
de les dents en els bebès

A

erupció dentària comença més o menys als sis mesos d'edat. Sol ser un fet
molt celebrat pels pares, però als bebès els produeix molèsties i els resulta un

procés desagradable. Existeixen mites sobre la sortida de les dents que no tenen
base científica i que hem de desmentir. El primer d'ells és creure que el procés
causa febre. La inflamació que provoca la sortida de les dents pot augmentar la
temperatura del cos del bebè, però no com per a generar una febre que sigui
significativa. Si hi ha febre es deurà a un procés infecciós, per la qual cosa hauràs
d'anar al pediatre i seguir les seves indicacions.

Tampoc provoca una manca
de gana. La sensació de
gana no desapareix. El que
sí és cert, és que a causa de
les molèsties, és probable
que mengi pitjor o que
prengui el pit més irritable i
molest. I finalment, tampoc
existeix cap connexió entre
la sortida de les dents i la
diarrea. Si aquesta apareix o
és perquè existeix un procés
infecciós que la causa, o

perquè coincideix amb l'època en la qual estem introduint nous aliments, com les
fruites i les verdures, que poden desencadenar una femta més tova, ja que el
sistema digestiu encara s'està desenvolupant. AMIC

 gran altitud, la pressió atmosfèrica i l'oxigen disponible en l'aire disminueixen.
El cos humà pot adaptar el seu metabolisme a això, però necessita temps.

Fins als 3000 metres d'altitud es pot notar que la resistència a l'exercici físic
disminueix i es respira més ràpidament. Per sobre dels 3000 metres poden
aparèixer altres símptomes com a mal de cap, nàusees, falta d'apetit, fatiga,
irritabilitat i vertigen.
Els símptomes cedeixen en 1-2 dies, amb l'aclimatació. Cada persona tolera de
manera diferent l'altura. Depèn de la seva forma física, edat, sexe i altres factors
propis de l'individu. No hi ha manera de predir la reacció de cadascun. Les persones
amb malalties com a diabetis, patologies cardíaques i anèmia, han de tenir una
especial cura. Sempre s'aconsella en aquests casos, consultar al metge abans.
Per a prevenir-les, el principal és l'aclimatació o adaptació.
Si viatges a zones d'altitud entre els 1500 i 3000 metres, evita el viatge directe i
fracciona-ho en 2-3 dies si s’han de fer grans ascensions.
Per grans altituds (més de 3000 metres), l'aclimatació ha de ser més rigorosa. A
partir dels 3500 m d'altitud algunes persones poden necessitar suplements
d'oxigen.
Altres mesures per a evitar o alleujar el mal d'altura és evitar l'exercici intens, els
menjars copiosos i l’alcohol, cuidar la hidratació i alimentar-se amb carbohidrats
(pasta, cereals) i fruites fresques abundants.
En alguns casos, el metge recomanarà algun medicament com l’acetazolamida,
però l’important és l'aclimatació.
Si apareixen els símptomes, detenir l'ascensió, i si és possible, baixar. Prendre
paracetamol o ibuprofèn, pot ajudar. Si no cedeixen en 24-48 hores o nota dificultat
per a respirar o adormiment i desorientació, busqui atenció sanitària.

Mal d’altura o de Muntanya
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Mutabal
Ingredients:
-1 albergínia gran
-5 cullerades soperes de pasta de tahina
– 1 dent d'all petit picat
-2 cullerades de suc de llimona
-1/2 culleradeta de sal
-2 cullerades d'oli d'oliva
-julivert picat
-llavors de sèsam torrat

Preparació:
Obrim el grill del forn a temperatura
màxima.
Posem les albergínies rentades sobre
paper de plata en una safata de forn i
les rostim durant uns 45-50 minuts,
donant-los la volta de tant en tant perquè
es facin bé per tots els costats. Les
deixem refredar cobertes amb un drap
de cuina, les pelem i deixem la carn en
un colador perquè deixin anar tot el
líquid.

Posem en un bol la polpa de l'albergínia
i li afegim la tahina, la sal, l'all picat i el
suc de llimona. Ho removem amb una
forquilla picant una mica la polpa
d'albergínia, que a poc a poc s'anirà
desfent. Si ens sembla bé, podem afegir
una mica del líquid que ha deixat anar
la polpa d'albergínia.

Provem per si cal afegir una mica més
d'algun ingredient, posem la mescla en
el bol o plat on l´anem a servir i, just
abans de portar-la a taula, li tirem per

damunt un raig d'oli d'oliva i
l´empolvorem de pebre vermell, llavors
de sèsam i julivert picat. Servir amb pa
de pita. 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.

1515151515

Pasar el mar rojo
La historia sagrada nos cuenta que Israel pasó el Mar Rojo gracias a un
milagro de Dios en el liderazgo de Moisés. Ellos estaban en medio de
dos peligros: el ejército egipcio detrás y el mar frente a ellos como una
muralla imposible de penetrar. Sin embargo, las aguas de Mar se abrieron
para permitirles pasar al otro lado.
La vida diaria está llena de situaciones similares: te despiertas por la
mañana arrastrando un ayer que te persigue como este ejército y delante
de ti un futuro incierto que no sabes que llevará consigo ni que tan
ancho o profundo será. Puedes quedarte a morir en el pesimismo y la
queja, o levantar la mirada expectante hacia Dios, confiando en El para
ver las aguas de la incertidumbre abrirse ante tus ojos. Cada mañana
tienes la oportunidad de ver realizarse un milagro, el milagro de la
esperanza y la fe, de la presencia activa de Dios en ti para convertir los
muros en pedazos y las densas aguas en oportunidades para navegar.
Cobra ánimo y cruza tu mar de la mano del Todopoderoso.

¡Que disfrutes de un feliz día!

Cada setmana les receptes més gustoses

Aquest any l’exposició de final de curs
dels infants del Taller d’Art Manolo
Hugué es podrà visitar a través de la
pàgina web de l’escola:
www.tallerdartmanolohugue.cat

La mostra recull les obres de 120 nens i
nenes de l’escola, d’entre 4 i 11 anys.

Exposició dels
treballs dels infants
del Taller d'Art
Manolo Hugué.




