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a col·laboració entre la Policia Local
i els Agents de Mobilitat ha permès

organitzar una campanya d’inten-
sificació de la vigilància i divulgació de
les normes de seguretat per Covid-19.

Entre dilluns 20 i diumenge 26 de juliol,
els equips han comptabilitzat al voltant
de 50 intervencions a grups de
persones i a terrasses, localitzades
sobretot a la zona centre i als parcs i
places públics.
En total, s’ha interpel·lat unes 600
persones per parlar de l’ús segur i
correcte de la mascareta, s’han fet 140
advertiments per un ús inadequat i 26
per no portar-la visible. També s’han
concretat dues sancions.

De les 50 intervencions un 80% ha estat
d’ofici i dins la campanya activa

Aquest estiu, Policia i Agents de Mobilitat
reforcen la seguretat Covid-19

L d’interpel·lació a la ciutadania que
promou l’Ajuntament. I el 20% restant ha
estat en resposta a requeriments fets per
la ciutadania.

Una patrulla mixta de Policia i Agent de
Mobilitat ha destinat una hora diària a
aquesta funció.
A més, la patrulla de la Policia Local, ha
prioritzat els recorreguts per espais
sensibles de concentració de grups en
totes les hores del dia i tots els dies de la
setmana.

L’Ajuntament espera, a través d’aquesta
campanya, augmentar el grau de
sensibilització i resposta davant la
necessitat d’ús de mascareta. Aquesta
setmana, Salut ha informat que a Caldes
de Montbui hi ha cinc casos confirmats
de contagi per Coronavirus.

Les persones de més de sis anys estan
obligades a l’ús de la mascareta en la
via pública, espais a l'aire lliure i en
qualsevol espai tancat d'ús públic.
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Jordi Solé torna a ser Eurodiputat

l president del Parlament Europeu,
David Sassoli,  va anunciar al Ple

de dijous passat, el relleu entre
republicans, i el calderí i exalcalde de
Caldes de Montbui, Jordi Solé, ha pres
posició d’eurodiputat al Parlament
Europeu, per la pèrdua d’escó del
president d’ERC Oriol Junqueras.
Jordi Solé ja va ser eurodiputat la
segona meitat de l’anterior legislatura,
en substitució d’Ernest Maragall, va ser
el tercer a la llista d’ERC a les eleccions,
encapçalada per Junqueras i Diana Riba
i actualment és  secretari de política
internacional d’ERC.
Des d’ERC afirmen que malgrat que
corri la llista, segueixen “lluitant per la
immunitat de Junqueras i pel seu escó”.

Oriol Junqueras  té una causa oberta
als tribunals de Luxemburg rebutjant  la
decisió del Parlament Europeu de deixar
vacant el seu seient arran de la
inhabilitació del Suprem.
El Tribunal de Justícia de la UE, va
reconèixer l’any passat que era diputat

Junqueras des que es va proclamar el
resultat de les eleccions europees, però
el Suprem va donar-lo per inhabilitat
després de la sentència de l’1-O. Des
d’aleshores l’Eurocambra va deixar

l’escó vacant de Junqueras. Mentrestant
s’està seguint estudiant els recursos que
ha presentat ERC per tal de que
Junqueras pugui exercir d’eurodiputat.

l Museu Thermalia estrena una acció
adreçada a la divulgació i posada

en valor d’espais emblemàtics calderins
que tindrà com a plataforma les xarxes
socials.
Es tracta de la publicació de sis vídeos
on es mostren sis punts d’interès de la
vila termal: les Termes Romanes, la Font
del Lleó, el Safareig de la Portalera,
l’Espai Can Rius, les col·leccions de
Manolo i Picasso i l’exposició sobre
termalisme del mateix museu.

Aquests vídeos mostren espais de gran
valor històric, natural i artístic que van
quedar tancats i privats d’admiradors
durant el confinament. En aquells
mesos, Thermalia va editar vídeos per
xarxes socials on, amb paraules,
parlaven d’indrets i únics de Caldes de
Montbui que no es podien veure.

Espais únics calderins: de les paraules
a l’acció

Ara els ensenyen i conviden a tothom a
triar aquest estiu per descobrir-los o
redescobrir-los.

Podeu veure els vídeos a partir de
divendres 24 de juliol seguint
@MuseuThermalia a les xarxes socials.

E

JDB
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Els reptes del nou curs escolar
e la mateixa manera que el teletreball
ha vingut per a quedar-se, sembla

clar que en el pròxim curs l'educació
online conviurà en major o menor
mesura amb la presencial, segons els
experts.

La propera tornada al cole no estarà
marcada només pels continguts a
aprendre, per la manera d'impartir-los o
per les normes sanitàries que deter-
minen la nova normalitat als centres
educatius. També caldrà que professors
i pares reforcin la part emocional dels
alumnes.

No hem de llençar la teoria per intentar
recuperar el perdut, sinó veure durant
el curs vinent el que hem guanyat i
enfortir-ho. Serà necessari molt treball
en equip entre alumnes i molta atenció
individualitzada.

El confinament ha estat dur: nens i
adolescents han sofert una càrrega
emocional forta i cadascun l'ha portat
com ha pogut, depenent de la seva

situació familiar. No podem aparentar
que no ha passat res, cal treballar
aquests sentiments durant el curs.
Com? Potenciant les tutories, grupal-
ment i individualment. Perquè els
menors han de parlar de la Covid-19,
de com han viscut el confinament,

expressar com cadascun vulgui i pugui
les seves vivències.
I per aconseguir aquest objectiu han
d'existir espais a la mateixa escola, on
puguin explicar les seves preocu-
pacions emocionals i socials i no
només les educatives. AMIC

EL PROCICAT suspèn l'obertura al públic
de discoteques, sales de ball i sales
de festes amb espectacle a Catalunya

a situació epidemiològica al conjunt
de Catalunya ha obligat a adoptar

mesures especials de contenció d’un
seguit d’activitats per frenar la
transmissió del virus de la COVID-19 i
protegir la salut de la població d'aquests
àmbits territorials i també de la resta de
Catalunya.
És per això, que el comitè tècnic del
PROCICAT ha decidit suspendre a tot
Catalunya l'obertura al públic dels
establiments que disposin de llicència
per a les activitats de discoteques, sales
de ball i sales de festes amb espec-
tacles. També queden suspeses a tot
Catalunya les activitats musicals amb
pistes de ball o espais habilitats fora
dels establiments establerts en el punt

precedent. A més, s’estableix l’horari de
tancament de les activitats de salons de
joc, casinos i sales de bingo, arreu del
país, a les 24:00 hores.

També en alguns municipis i que
corresponen on hi ha mesures restric-
tives per contenir els brots de corona-
virus, s’estableix, per a les activitats de
restaurants, bars, terrasses, guinguetes
i bars musicals, un horari de tancament
a les 24:00 hores, llevat que les orde-
nances municipals continguin l’obliga-
ció d’horari de tancament anterior.

El termini de durada de les mesures
s'estableix en 15 dies, i la resolució
entrarà en vigor el dia 25 de juliol.

L
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L’Ajuntament participa en la iniciativa
promoguda per Vacances en pau i
penja la bandera Sahrauí al balcó

ada any per aquestes dates, nens i
nenes sahrauís omplien de som-

riures els carrers i places dels pobles i
ciutats de Catalunya i Caldes de Mont-
bui, a través de famílies acollidores,
rebia nens i nenes Sahrauís.

Aquest any, al igual que moltes altres
activitats, el projecte de Vacances en
Pau no s’ha pogut dur a terme per la
situació provocada per la Covid 19. Als
campaments de refugiats sahrauís
s’està desenvolupant un projecte de
Vacances en Pau alternatiu per fer que
l’estiu no sigui tan dur pels infants, tot i
la situació de refugi i les altes
temperatures que hi ha.

En el marc del projecte de Vacances en
Pau cada any s’organitzava una
manifestació per La Pau i la Justícia del
Poble Sahrauí, per reivindicar el seu dret
a l´autodeterminació, el seu dret a
retornar a la seva terra i a viure-hi en pau
i llibertat. Per denunciar la injustícia en
la que viuen refugiats fa més de 45
anys, i la constant violació dels drets
humans al Sàhara Ocupat per les
forces d’ocupació marroquines.

Tot i la situació d’enguany, s’ha volgut
fer una mobilització per visibilitzar la
situació del Poble Sahrauí, per demos-
trar que el compromís amb ells segueix
ferm, amb els que malviuen confinats
als campaments de refugiats i amb els
que estan sotmesos a la brutal
ocupació marroquina, als territoris
ocupats, que la seva lluita és la de tots i
totes i per reclamar al Govern Espanyol

que assumeixi, ja, la seva respon-
sabilitat política i jurídica com a potencia
administradora del Sàhara Occidental

Aquest any, però la manifestació serà
simbòlica, per això l’Ajuntament se
suma a la iniciativa de penjar la bandera
sahrauí al balcó de l’edifici consistorial
el cap de setmana del 25 i 26 de juliol.

es de la fi del confinament domiciliari,
l’Ajuntament ha detectat un increment

de les infraccions ciutadanes relacio-
nades amb la gestió de residus.
Els casos de deixalles abocades en
horaris, espais o condicions diferents
a les permeses per l’administració crei-
xen i Serveis Territorials ha intensificat
una campanya sancionadora per
revertir la situació. En els últims mesos
s’han interposat 22 denúncies, 11 de
les quals durant les darreres tres

Creixen els abocaments no controlats
i l’ús incorrecte dels contenidors

setmanes.
Per aquest motiu, l’Ajuntament demana
que es recuperin els hàbits consolidats
de calderins i calderines, que es
dipositin les residus al contenidor
corresponent, que es respectin les
condicions de la recollida porta per
porta i que es torni a fer ús de la
Deixalleria de Caldes de Montbui.
Cal recordar que l’abocament de
deixalles a la via suposa un problema
de salut pública i un increment del

temps i al despesa destinats a la recollida
de deixalles i la neteja de l’espai públic.D
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Joan Serra Montagut rep el premi
de l’Institut de Projecció Exterior
de la Cultura Catalana

Institut de Projecció Exterior de la
Cultura Catalana (IPECC) ha atorgat

el premi Josep Maria Batista i Roca –
Memorial Enric Garriga Trullols 2020 a
deu catalans o catalanòfils residents a
l’exterior, entre ells el calderí Joan Serra
Montagut.

El premi reconeix a catalans i catalanòfils
residents a l’exterior que s’han distingit
pel seu treball en favor del manteniment
de la presència catalana en el món i la
difusió de la cultura catalana i/o el fet
nacional català a l’exterior.

En l’edició d’enguany -la 32ena de
forma ininterrompuda- ha distingit a
Josep Amella i Llombart (Lausana,
Suïssa); Oana-Dana Balas (Bucarest,
Romania); Rosana Catalina Bianchi i
Riera (Rosario, Argentina); Pere Grau i
Rovira (Hamburg, Alemanya); Idán
Pérez (Israel); Pasqual Masforroll (Costa
Rica);  Elena Olivé (Texas, Estats Units);
Josep Ortiga Fust (La Plata, Argentina);
Axel Schönberger (Bremen, Alemanya);
Joan Serra i Montagut (Mérida, Mèxic).

L’

El president de l’IPECC, Xavier Tudela,
assegura que “la presència catalana en
el món cada vegada és més important,
tant en nombre de persones com per
les activitats que realitzen.
La Catalunya Exterior és un actiu cabdal
per tal que el món ens conegui millor
amb els avantatges de tot tipus que
això comporta”.

El jurat del premi ha estat constituït pel
president de l’IPECC, Xavier Tudela; el
secretari Josep Puig; la tresorera, Maria
Pàrraga altres membres de l’IPECC,
Teresa Clota i Dolors Montagut.
L’acte de lliurament del premi tindrà lloc a
la tardor en una data i format que
dependrà de l’evolució de la pandèmia
sanitària.

quests dies les conselleres i els
consellers titulars i també els que es

van presentar com a suplents estan pas-
sant per l’Ajuntament per recollir la samar-
reta del consell i la carta d’agraïment i
felicitació per la seva participació, que
signen l’alcalde i la regidora de Partici-
pació Ciutadana, Ángeles Llive.

L’Audiència Pública, escenari habitual
de cloenda del Consell d’Infants,
permetia als assistents escoltar la feina
feta pel consell durant el curs escolar,
quines propostes s’havien plantejat des
de les diferents classes, què tal havia

Els infants del Consell d’Infants reben la
samarreta i el diploma de participació

anat el debat per decidir quina proposta
es portaria a terme, i finalment com
havia anat la realització de la proposta
de millora escollida, que cada any ha
estat una diferent.

Amb motiu de la crisi sanitària aquest
escenari ha canviat i les xarxes s’han
convertit en el canal on hem trobat la
veu de l’infant que durant el confina-
ment ens ha explicat què feia, ens ha
donat ànims i també ha preguntat i
proposat a l’alcalde noves maneres de
pensar i viure el nostre poble dins de la
nova normalitat.

A
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Desil·lusió
ESIL·LUSIÓ, aquesta
és la paraula amb que

més defineixen última-
ment els pacients (adults
sobretot) que arriben a la
consulta.

Així que jo crec que seria la paraula amb
la que resumiria el que el confinament i
aquesta pandèmia ha deixat en la
majoria de nosaltres.

T arriba a la consulta, al igual que ho ha
fet la M i el S. Tots tenen un perfil similar
a nivell emocional, no així vital. Les
realitats de cadascú són totalment
diferents: un està en ERTE quasi des
del primer dia, un altre ha estat
teletreballant i encara està a casa, un
altre no ha deixat de treballar ni un sol
dia. Així que aquesta desil.lusió, en ells
(i en d’altres) no ve per un factor concret
que hagi tingut lloc durant el
confinament. De fet, la majoria de gent
amb la que parlo, presumeix, i és per
estar-ne orgullós, que el confinament
l’ha dut bé. El que estem veient és que
els efectes del confinament estan tenint
lloc ara, davant l’amenaça de nous
rebrots, davant la por d’un nou
confinament.

La gent defineix sentir això, desil.lusió.
“És que no tinc ganes de fer res”, diuen.
I és una afirmació, que ben pensada,
no està gens fora de lloc ja que la gent
no s’atreveix a fer plans, no pot
organitzar-se una mica coses a fer quasi
ni a curt termini. Les coses s’han de fer
quasi bé, com jo els dic a teràpia,
aprenent a viure “sobre la marxa”,
planificant a plaç immediat (i això venint
de mi, que era mrs. Controladora, és un
què).

Plaç immediat em refereixo al fet que
busquem coses a fer, que ens vinguin
de gust, i que ens motivin, demà, demà
passat, la setmana que ve, estirant molt
lluny.
La gent voldria pensar en què farà al
setembre, com començarà el curs, si els
nens podran anar a l’escola, si la gent
tornarà a treballar, si podrem fer les
coses que ens agradaven... i per això,
malauradament, no tenim resposta, i és
el que provoca aquest estat de malestar.
La incertidumbre, per molt aventurer que

sigui el nostre caràcter, no l’acostumem
a gestionar gens bé.
Així que jo, al que animo als meus
pacients és que busquin objectius molt
concrets, molt propers i de curta durada
(pel que pugui passar). Què tens ganes
de fer?

Agafa una llibreteta, o la app de notes
del mòbil, i apunta allò que tens ganes
de fer. Què et ve de gust? A l’anotar-ho,
tingues en compte algunes premisses:
- Què em ve de gust?
- És possible fer-ho? És segur amb la
pandèmia? Crec que aquesta pregunta
és primordial per continuar-nos
plantejant-nos l’activitat a fer...

- Quan la puc fer? Sí és aviat, endavant!
- Quan durarà?
- Si per mala sort (no seria mala sort,
sinó irresponsabilitat de molts de
nosaltres) ens tornen a confinar, puc
readaptar aquesta activitat sense que em
suposi un “daltabaix”?
- Sí tinc resposta clara a aquestes cinc
preguntes, endavant! I gaudeix mentre

ho portes a terme. Recorda que no és
necessari plantejar-te un gran objectiu,
una gran fita, una gran activitat (ara no
vulguis organitzar un viatge a las Vegas,
perquè serà impossible, o una Marató,
perquè realment, no se sap quan es
podrà tornar a córrer en curses).
Planteja’t només alguna cosa, petita,
que et vingui de gust. I gaudeix-la, pren
l’essència d’aquestes petites coses,
que normalment, pel ritme frenètic de
vida que duem, no som capaços
d’apreciar.

Busca plans com sortir a la natura, anar-
te a nedar al mar, caminar per la
muntanya, prendre el sol, fer alguna

activitat física, anar a fer una ruta en
bicicleta, anar a posar els peus al mar...
el que vulguis, tot és vàlid, i dependrà
de tu donar-li la il.lusió que li toca, que
amb els temps que corren, qualsevol
petita il.lusió, és molta.

Vanessa Olmos
Psicòloga
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Els 6 plans de l'estiu a una Barcelona
sense turistes

audir d'una Barcelona sense turistes?
Aquest estiu ens presenta una oca-

sió inèdita per fer-ho. Visitar els emblemes
de la capital sense cues, sense presses,
i en moltes ocasions, gratuïtament. Us
proposem sis idees per les quals no ens
importarà gens quedar-nos a la ciutat
durant l'estiu. Natura, cinema a la fresca,
barris per descobrir i també la nostra dosi
necessària de cultura!

1. Redescobrir la muntanya
de Montjuïc
Parcs, camins, racons i raconets.
Jardins cuidats amb gràcia i d'altres en
què els arbres i plantes desborden els
límits imposats per l'arquitectura. La
muntanya de Montjuïc amaga secrets
que es poden descobrir passejant-la.
Un exemple és el Parc de Jacint
Verdaguer i la seva col·lecció de plantes

aquàtiques. Nenúfars de tota mena
rodejant unes escales que per un
moment et fan dubtar si ets dins un
quadre de Monet.

2. Collserola en bicicleta
No només és el parc natural més proper
a la ciutat, sinó que a més ofereix un
munt de rutes per fer en bicicleta. Per a
totes les edats i per tots els gustos. Una
bona opció per fer els vespres quan la
calor deixa de ser tan forta i aprofitant
les últimes estones de llum dels dies
més llargs de l'any.

3. El llac del Parc de la
Creueta del Coll, un lloc
ideal per refrescar-nos
Després de dos anys tancat per obres,
enguany reobre aquest espai emble-
màtic, situat entre el barri del Carmel i el
de la Teixonera. Amb totes les

precaucions sanitàries necessàries i
amb la característica escultura 'Elogi a
l'aigua' d'Eduardo Chillida penjant
damunt de l'aigua, és una bona opció
pels dies més calorosos, i més tenint
en compte que és una de les piscines
públiques més econòmiques de la
ciutat i amb més espai verd al voltant!

4. La ciutat més monumental
i els museus
Aquest és l'any per visitar espais
emblemàtics com la Sagrada Família o
la Pedrera. Aquesta última obre portes

el 15 de juliol. Ara tindràs l'oportunitat
d'assaborir sense aglomeracions la
culminació de l’obra d’Antoni Gaudí,
l’edifici on va concentrar tots els seus
coneixements de la forma més pura i
coherent. Seguint les normes de
seguretat també han obert els altres
museus de la ciutat. Us recomanem una
visita al Museu del Disseny, un dels
més curiosos. En aquest moment es pot
recórrer l'exposició 'Del món al museu.
Disseny de producte, patrimoni cultural'
i 'Col·leccions d'arts decoratives i arts
d'autor (segles III- XX)' i 'Dissenyes o
treballes? La nova comunicació visual.
1980-2003'. L'horari provisional
d'obertura és de dimarts a divendres de
15 a 20h i dissabtes i diumenges de 10
a 14h i de 15 a 20h.
També fa un mes que ha tornat l'activitat
al CCCB on es pot visitar l'exposició
'Game play', que s'ha adaptat als nous
protocols sanitaris, els 29 punts
interactius, on es podia jugar, s'han
substituït per materials audiovisuals
alternatius.

5. Cinema a diferents indrets
Després de l'últim bany del dia, quan ja
cau el sol, què millor que gaudir d'una
pel·lícula vista en pantalla gran a la
mateixa sorra de la platja? Com cada
estiu enguany torna el cicle de cinema
a la fresca a les platges de Barcelona,
una activitat gratuïta i amb una
programació variada. Però no només a
la platja podreu veure el millor cinema.
També hi tornen sobretot als centres
cívics. No et perdis la cartellera del
CosmoNits del CosmoCaixa, les
sessions a les Cotxeres de Sants, al

Centre Cívic de Drassanes o al Centre
Cívic del Guinardó, on és imprescin-
dible reservar plaça.

6. Festivals de l'estiu
reinventats
Els grans festivals d'estiu de Barcelona
s'han hagut d'adaptar a la normativa per
poder garantir les mesures sanitàries
necessàries. És el cas del Grec Festival
que finalment ha programat un total de
108 espectacles i propostes, amb
Angelica Lidell, l'última coreografia de
Pere Faura o els Manel, entre altres. El
Cruïlla XXS comptarà amb l'actuació de
més de 200 artistes a diversos espais
de la ciutat, des de concerts a
espectacles de dansa, arts escèniques
i circ. També podrem gaudir del cicle Nits
del Fòrum, un projecte promogut per
Primavera Sound, que obrirà l'amfiteatre
del Parc del Fòrum a la música en directe
a l’aire lliure; i del cicle Sala Barcelona,
amb més de 60 actuacions en directe a
l’aire lliure al Castell de Montjuïc.

G
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Sudokus d’estiu

Dificultat mitjana Dificultat altaResultats a la pàgina 15Dificultat baixa

l missatge que volen transmetre és
clar: la situació en confinament ha

estat difícil, i segons les previsións la
tardor també ho serà.
Les corals s’han vist obligades a aturar
els assajos i, certament, aquest fet ha
mermat la il·lusió i vitalitat personal. Però
tot i així no s’han quedat pal plantades.
Gràcies a la tecnologia han organitzat
un model de reptes virtuals on han
produït 5 temes en confinament on
cadascú des de casa assajava i
enregistrava la seva veu, amb suport
dels directors, i posteriorment es feia un
muntatge de concert virtual.
Els assajos s'han produit en un model
de videoconferència (en grups de 4) i la
correctiva dels cantaires mitjançant
grups de whatsapp.

Certament n'estem una mica tips de
tanta tecnologia, afirma Xesco Camps
(director de la Coral el Calderí), i ens ve
de gust tornar a cantar plegats veient-
nos les cares amb un gran somriure.
Però sort n'hem tingut, diu Camps,
perque gràcies a la telemàtica hem
pogut mantenir viva la flama del cant.

En aquest 5è repte, i darrer en el confina-
ment, s’han unit moltes persones de
grups i organitzacions diferents (de
Caldes i St Feliu). I ho han fet amb un

Corals de Caldes i Sant Feliu
s'uneixen virtualment contra el Covid

missatge clar: malgrat les dificultats que
vingun, no ens rendirem. La música i el
cant són una poderosa eina social i
colmunitària i gràcies a ella, amplien la
rotllana i s’agrupen persones d'orga-
nitzacions diferents però amb valors i
interessos couns. Diuen que ho fan per
plantar cara al Covid i agafar energia per
seguir endavant amb la  missió i els
seus valors.

Ho han fet amb el tema "Junts som
imparables" estrenat al musical solidari
caldes 2019 i escrit per Xesco Camps
(música) i Jordi Graví (lletra) dedicada a
Pol Molinos, un nen de caldes amb una

malaltia minoritària.
El proper divendres 31, a les 19:30 h,
han organitzat una presentació virtual
on estrenaran aquesta producció. Hi
assistiran els membres de les corals i
algunes personalitats que adreçaran
unes breus paraules. El format virtual de
la presentació és degut a la situació de
risc en els rebrots.

Aquesta és la presentació on es pot
veure un petit tast del tema produït en
confinament "Junts som imparables",
abans de la presentació oficial: https://
youtu.be/qah6yuWjDGY

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

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
24/07/2020
Núm. Oferta
298330 OPERARI/A NETEJA
298086 PEÓ METAL·LÚRGIC

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

i llauner
297580 DISSENY I

DESENVOLUPAMENT
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.

Ajuts escolars per al curs
2020/2021
Les sol·licituds dels ajuts escolars (per
material escolar i llibres, colònies i crèdits
de síntesi) es poden demanar del 15
d’agost al 20 de setembre. Les sol·licituds
han de ser lliurades al Departament d’Acció
Social i cal demanar cita prèvia trucant al
T. 93 865 54 20

Festes locals de l’any
2021
El 24 de maig serà la primera festa local
de l’any 2021, en resposta al que han
expressat la majoria dels agents
educatius, tècnics, empresarials i entitats
associatives .
La segona serà l’11 d’octubre, coincidint
amb la Festa Major.

Propers cursos en línia de
formació ocupacional
L’Ajuntament ofereix, a partir del setembre,
els següents cursos de formació ocupa-
cional: «Organització i gestió de magat-
zems»; «Competències personals per a
l’ocupació» i «Habilitats comunicatives».
Les formacions es faran en línia amb
l’aplicació zoom.

Inscripcions i informació al Servei
d’Ocupació: T. 93 115 10 74
A/e. pfo@caldesdemontbui.cat

L’OMIC informa:
El preu oficial de l’ampolla
de butà és de 12,71 euros
L’OMIC informa que el preu oficial de
l’ampolla de butà, des del 21 de juliol és de
12,71 €, el que suposa un abaratiment del
5% respecte el preu anterior.
Més informació a l’OMIC: Font i Boet, 7.

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

La deixalleria mòbil
s’instal·larà el dimarts
4 d’agost, de 8 a 13 h
Amb la nova ubicació del mercat 
setmanal,  la deixalleria mòbil ha canviat
de lloc i s’instal·la a dins de l’aparcament
del carrer de les Escoles Pies. 
La visita mensual del camió adaptat amb
contenidors de recollida es repeteix cada
primer dimarts de mes.

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:
ww.caldesdemontbui.cat

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 cons-
titució 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



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.

E ls éssers humans vivim en un entorn i cal tenir en compte que el seu estat
afecta directament en la nostra salut i benestar. Per això és tan important inculcar

als nostres fills el respecte a la naturalesa.

Actuar com a model
Els pares hem de donar exemple, ja que els nens sempre ens imiten. Si nosaltres
actuem respectant l'entorn i els éssers vius, és probable que ells ho facin també.
Cuidar de l'entorn més pròxim
Des de petits, cal ensenyar-los a tirar els papers a la paperera, cuidar bancs i
gronxadors, no pintar les parets..., és a dir, a ser bons ciutadans.

Parlar del respecte a la naturalesa
Cal aprofitar qualsevol situació per a parlar-los de la necessitat de cuidar de la
natura. Així, quan en la televisió, aparegui un bosc incendiat, la contaminació de
la ciutat o un petroler enfonsat, els explicarem quines conseqüències té, alhora
que parlem d'accions que poden ajudar a prevenir aquests fets.

Respectar als éssers vius
Respectar a tots els animals i cuidar mascotes o plantes és un immillorable
aprenentatge per als més petits.

Reciclar
Una bona pràctica és reciclar,
per la qual cosa els nens
poden ajudar a separar les
escombraries i tirar-la als
seus contenidors específics.
Afavorir pràctiques no
consumistes, acostumar-los
al fet que es poden reparar les
coses que s'espatllen i no cal
comprar sempre una cosa
nova, usar roba i joguines
heretades o reutilitzar el paper
usat.

Limitar els consums
Adquirir hàbits d'estalvi d'energia com apagar llums o aparells elèctrics i limitar el
consum d'aigua, tancant l'aixeta mentre ens raspallem les dents o dutxar-nos en
comptes de banyar-nos, a més de reduir la factura, contribuïm a cuidar del planeta
i així cal trasmetre-ho als nostres fills.

Evitar la contaminació
Prendre mesures com utilitzar més el transport públic, desplaçar-se amb bici o
caminar; evitar utilitzar productes tòxics, o massa bosses o envasos i dir-li als més
petits que així estem ajudant a no contaminar tant el planeta.

Afavorir el contacte amb la natura
Portar d'excursió als nens al camp, passejar per parcs i explorar paisatges naturals,
a més de divertit, és una manera d'inculcar als nens l'amor per la natura.

Educar als nens en el
respecte a la naturalesa



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

anques els ulls si hi ha molt de sol? S'enrogeixen o piquen a la platja? Al final
del dia, estan cansats i lleganyosos? A l'estiu, cal protegir especialment els

nostres ulls dels efectes del sol i altres agressions pròpies d'aquesta temporada.
La salut ocular és primordial, i l'estiu és una estació propensa a les infeccions,
al·lèrgies i danys en els ulls a causa de les condicions a les quals els sotmetem:
llargues exposicions al sol, humitat contínua amb agents agressius (sal, clor...),
falta d'hores de somni, higiene insuficient o deficient.

Consells per a cuidar dels ulls a l'estiu
- Protegeix els ulls de l'excés de llum i l'impacte de les radiacions ultraviolades
amb unes ulleres de sol homologades.
- Compra les ulleres en òptiques i llocs de confiança i no et fiïs només dels
adhesius CE, que poden ser falsos. Els filtres inadequats, en ser foscos, dilaten
la pupil·la i provoquen encara majors danys.
- Utilitza lents de contacte que garanteixin la hidratació ocular, segueix una higiene
escrupolosa i no les exposis al sol o les altes temperatures, ni tan sols dins del

seu envàs.
- Dins de l'aigua, usa unes
ulleres de natació o bus-
seig apropiades per a
disminuir l'impacte en els
ulls de l'aigua salada i el clor.
Recorda que hi ha ulleres
de busseig graduades,
molt indicades per als nens,
i adults, amb dificultats de
visió.
- Si notes sorra o altres
cossos estranys en l'ull,

no freguis! Podries causar lesions en la còrnia o irritacions.
- En cas de notar els ulls secs o irritats, utilitza llàgrimes artificials.
- En exposar-te al sol, reforça la protecció ocular amb viseres i barrets, especialment
si llegiràs o utilitzes algun dispositiu mòbil.
- Els petits de la casa, són un col·lectiu vulnerable enfront dels raigs de sol, per la
qual cosa la recomanació és que han d'acostumar-se a usar ulleres de sol i més
després del confinament que han suportat.

Consells per a triar bé filtres de les teves ulleres
Els filtres van del 0 al 4 (en funció del grau d'intensitat amb el qual filtra la llum
visible i tenint en compte la classificació de la Unió Europea):
- Categoria 0: Aquest filtre redueix fins a un 20% la llum visible i es recomana com
a ulleres de confort.
- Categoria 1: Minimitza la llum entre un 20 i un 57% i és adequada per a activitats
com caminar per la ciutat.
- Categoria 2: Disminueix la llum entre el 57 i el 82% i és idònia per a esports a l'aire
lliure com passejar i anar amb bicicleta.
- Categoria 3: Són apropiades per a esports en zones de molt de sol com la platja,
el mar i la muntanya, ja que redueixen entre el 82 i el 92% de lluminositat.
- Categoria 4: Compta amb una protecció molt alta, d'entre el 92 i el 98%, la qual
cosa les converteixen en indispensables per a activitats en alta muntanya i esports
aquàtics intensos. AMIC

Consells per a cuidar dels
ulls a l'estiu i per a triar
les ulleres de sol



1414141414

Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

a d’avui és una versió millorada
d’una recepta que vaig publicar fa

molt temps. És força semblant perquè
alguns ingredients són idèntics. En
aquella proposta que vaig titular
“amanida de favetes i carxofa”, a més,
hi intervenien com a protagonistes el
pernil salat i el mi-cuit. Doncs bé, en
aquesta que ara us porto canviem el
pernil salat pel d’ànec. És a dir, hi
introduïm el magret curat, el pit de
l’ànec, vaja. I com que hi mantinc el foie,
d’aquí que l’anomeni “amanida d’ànec”.

La base és la mateixa. Hi posem tot un
llit de barreja d’enciams i brots verds,
que ens aportin força color. Com en
l’altra ocasió, he optat per recórrer a les
conserves de carxofa. Hi ha marques
que et garanteixen un producte
excepcional i penso que cal posar en
valor la indústria conservera. Els cors
de carxofa van sortir extraordinaris.

Amb els enciams i les carxofes
distribuïdes pel plat (o la safata) hi
incorporem els tomàquets de cirerol
(xerris) tallats per la meitat. Veureu com,
a partir d’aquí, el plat comença a
guanyar en intensitat. I, just després dels
xerris, repartim bé de favetes petites que
també teníem en conserva. A més,
estaven en oli d’oliva, un oli que s’ha

Cuina fàcil: Amanida d’ànec
de guardar per després aprofitar-lo per
amanir.

En aquest punt ja tindrem els
ingredients que faran de coixí als dos
productes estrella que intervenen en
aquesta recepta i, que consti que, per a
mi, les faves i les carxofes ja són
delicatessen. Per tant, agafarem el pernil
d’ànec i el distribuirem estèticament pel
nostre plat. Com sempre dic, no sigueu
garrepes i feu gala de la vostra
generositat. Poseu força quantitat de talls
de magret, no us en penedireu en

menjar-lo. I, amb el pernil d’ànec col·locat
ja només ens quedarà culminar la

nostra espectacular amanida amb una
bona porció de mi-cuit. El posarem al
centre, presidint la nostra creació.
Veureu quin goig per a la vista, però,
sobretot, per al paladar.

I, per acabar, un avís a navegants: qui
ha cuinat després no rentarà els plats.
Queda clar, no?

Ramon Font

L



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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El lloc de l’aigua

Resultats Sudokus

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

NET BULLON Empresa de neteja

Àfrica de l’Est és un dels llocs més secs de la terra, la qual cosa fa que “Nairobi” sigui
un nom tan significatiu per a una ciutat d’aquesta regió. El terme prové d’una frase en
massai, que vol dir “aigua freda”, i que literalment significa “el lloc de l’aigua”.
Al llarg de la història, la presència d’aigua ha estat tant vivificadora com estratègica.
Ja sigui que una persona visqui en un clima sec o en un bosc tropical, l’aigua és una
necessitat innegociable. En una regió seca i àrida, saber on trobar el lloc de l’aigua pot
significar la diferència entre la vida i la mort.
En aquest temps d’estiu potser tinguem ocasió d’estar més en contacte amb l’aigua i
adonar-nos del valor que aquesta té en la nostra vida.
També la part espiritual de la nostra vida  té certs elements innegociables. Per això, en
trobar-se amb una dona espiritualment assedegada al costat d’un pou, Jesús li va
declarar que Ell era l’únic que podia proporcionar aigua viva: “el qui begui de l’aigua que
jo li donaré esdevindrà dintre seu un doll d’aigua que brollarà per a donar-li vida eterna”
(Joan 4:14)..
La nostra ànima té set de Déu i anhela tenir comunió amb Ell (Salm 63:1). És pel que
necessitem desesperadament la provisió que ve de part de Jesucrist. Ell és la font
d’aigua viva que renova el nostre cor.
Que gaudeixis d’un feliç temps d’estiu!. Cuida’t i tingues en compte les normes sanitàries
proposades pel bé de tots, en aquest temps de pandèmia.

TORNEM EL 4 DE SETEMBRE

BON ESTIU!!




