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Dissabte 19 de setembre
19h  Casino
Cicle Parlem de Cltura Popular. Orígens
i evolució de la colla dels Bastoners de
Caldes.
Intervindran: Adrià Mateu i Ferran
Rodriguez, membres de la colla de
Caldes i Adrián Ortiz Mera, president de
la Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya. Seguidament actuació de la
Colla de Bastoners de Caldes.
 Entrada gratuita. També es podrá veure
en directe e l’adreça: https://zoom.us/
j7826908089

Diumenge 20 de setembre
11.30h Casino
25a Assemblea general de socis del
Casino. Presentació del programa del
trimestre, novetats i Festa Major.

Diumenge 20 de setembte
Casino de Caldes
Durant tot el matí Masterclass
d’aquarel.la.
Qui hi vulgui participar s’ha d’apuntar
abans.

Fins el 27 de setembre
Espai d’Art Casino
Exposició d’aquare.la i oli de l’artista
Joan Coch.

Fins el 27 de setembre
Sala Delger
Exposició “Comunicació visual” recull
de poesies visuals, de Miquel A.
Mercader i Guillem Dotú.

Cada dimecres
20h Casino
Assajos de la Coral Cantem Cantant.
Inscripcions:  cantemcantant gmail.com

De 21 a 22.30h  Camp Municipal
d’Esports de Les Cremades.
Entrenament de Rugby.
Org. Rugby & Touch Caldes, secció
esportista del Centre Ateneu Democràtic
i Progressista.
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E

28 entitats calderines han subscrit
una proclamació a favor de la
recuperació del país

nguany, la Diada Nacional de
Catalunya a Caldes de Montbui, ha

estat marcada per les mesures de
seguretat per evitar situacions de risc de
contagi de la Covid-19.
Per aquest motiu, l'Ajuntament va demanar
a les entitats locals, que si volien fer les
tradicionals ofrenes al mur de la
plaça de l'Onze de Setembre, les
portessin durant la Diada evitant
concentracions i tenint en comp-
te totes les mesures de seguretat
sanitària.
Per mantenir el vincle d'institu-
cions i ciutadania que cada any
es dóna amb motiu de la comme-
moració de l'Onze de Setembre,
el consistori va convidar a les
entitats a subscriure una procla-
mació a favor de la recuperació
del país i promoure-la a través de
les xarxes socials.

El text és el següent: "Caldes de
Montbui, per la Diada Nacional,
es declara municipi solidari amb
les víctimes de la COVID-19,
actiu contra la pandèmia i
compromès amb totes les
propostes de futur que ens ajudin
a refer el nostre país."

Les entitats que s'han adherit són
les següents:
Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista, Club de Futbol
Caldes, Aspadint, Proyectopol,
Assemblea Nacional Catalana, Yoga
Ashram Associació, Associació Jardí
Santa Susanna, Associació de Veïns del
Barri de la Bolera, Penya Blaugrana
Calderina, CDIP Centre d'Escacs Caldes
de Montbui, Colla Geganters, Coral del
Centre Democràtic i Progressista, Club
Natació Caldes, Fundació d'Acollida Santa
Susanna, Fundació Santa Susanna,
Fundació Sociosanitària Santa Susanna,
Centre Excursionista de Caldes de
Montbui, ambcavalls, Club de Tir amb Arc
de Caldes de Montbui, Caldes Animal,
Acció Cívica Calderina, Club Hoquei
Caldes, Amics dels Infants del Marroc
(IMA), Associació de Gent Gran de Caldes
de Montbui, Castellers de caldes de

Montbui, Club Patinatge Artístic Caldes de
Montbui, Cooperativa 70 SCCL i AMPA
Escola El Farell.

Els parlaments institucionals de la Diada
2020, presidits per l'alcalde, Isidre Pineda,
i en els quals van intervenir els portaveus

de les diferents formacions amb
representació a l'Ajuntament, es van fer
sense públic a les Termes Romanes.

Pere Morcillo, portaveu de Junts x
Catalunya va dir que "un any més, ens
mostrem a mantenir viva la flama de la
nostra història. 300 anys de dignitat per
preservar les institucions del nostre país,
que es veuen novament atacades de
manera flagrant en un procés de retrocés
democràtic de l'Estat Espanyol. 300 anys
de lluita per les llibertats individuals i
col·lectives que tornen a estar reprimides
i ofegades.
Ha arribat el moment de fer de la
confrontació intel·ligent una eina per fer

possible el futur i continuar tirant endavant
la voluntat del poble català, que va
manifestar un sí rotund per esdevenir un
estat en forma de república l'1 d'octubre
de 2017".

Marta Barnils, portaveu de la CUP, va
comentar en el parlament que
"ara, davant d'un context de
precarietat extrema que es
presenta, i d'un previsible
augment de la repressió estatal
mitjançant les mesures de l'estat
d'alarma i l'impuls del feixisme,
caldrà ser intel·ligents i teixir la
màxima unitat vestida entorn d'un
programa revolucionari. Per tal
d'avançar haurem de plantejar
maneres de teixir la unitat popular
amb una lluita conjunta, fent-ho
amb objectius clars que ens
serveixin per millorar les nostres
vides".

En el parlament del PSC, Carla
Millán va dir que "ens agradaria
donar les gràcies a totes les
persones que han estat treballant
de forma incansable per ajudar-
nos a superar la Covid. Cal seguir
treballant perquè les nostres
institucions puguin ser referents
per a la ciutadania. També cal
posar valors en alça com són el
feminisme, l'ecologia i la justícia
social, que en un moment com
l'actual són els pals de paller per

sortir endavant".

Núria Carné, portaveu d’ERC, va recordar
que "la Diada d'enguany és ben diferent, i
hi ha tres coses que marquen la diferència:
la pandèmia, les manifestacions que no
seran multitudinàries i el moment polític.
Amb el pas del temps, estem convençuts
que l'1 i el 3 d'octubre de 2017 va ser una
victòria de tot el poble. Ara hem de sumar
i remar plegats, aprenent dels errors del
passat. Cal diàleg i autodeterminació
sense excloure cap via. Cal complicitat de
nou entre la ciutadania i el govern per lluitar
plegats pel nostre repte col·lectiu, perquè
el projecte de república vetlla pels inte-
ressos generals de totes les persones".

JDB
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l Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de

Catalunya ha iniciat aquest mes d’agost
la licitació de les obres de construcció
d’un pas inferior per a vianants i ciclistes
en un dels accessos de la C-59 a Caldes
de Montbui, concretament el del carrer
Bigues. L’obra també inclourà la millora
de l’encreuament amb la implantació a
la calçada d’un tercer carril per als girs a
l’esquerra i de carrils d’acceleració i
d’alentiment. Els treballs, amb un
pressupost de licitació de 851.000
euros, començaran abans de final d’any
i tindran un termini d’execució de 10
mesos.

El pas inferior, en l’encreuament a l’altura
del carrer de Bigues, facilitarà el pas de
vianants cap al cementiri municipal,
situat a l’altre marge de la carretera i que
ara s’ha de travessar a nivell la C-59,
una carretera que registra una alta
intensitat de trànsit. Així mateix, molts
ciclistes utilitzen aquest punt per accedir
a una zona rural propera. Paral·lelament,
s’ha projectat un vial de 360 metres de
longitud, per a vianants i ciclistes, que

E

La Generalitat licita les obres d’un
pas soterrat a la C-59 per a vianants
i ciclistes a l’alçada del Cementiri

serveixi per accedir al pas inferior.
D’aquesta manera, a més de facilitar
l’accés a peu o en bici al cementiri
municipal, es facilita també la mobilitat
sostenible amb els barris de Can
Regasol i Els Lledoners...

La recuperació del gir a l’esquerra des
de la C-59 per permetre l’entrada al
municipi pel carrer Bigues dels vehicles
que circulen en sentit nord, és una llarga
reivindicació del consistori perquè

ajudarà a distribuir el trànsit pel que fa a
l’entrada del poble i així no con-
gestionarà altres entrades a la vila com
passa ara, des que es va prohibir aquest
gir.

Aquestes obres se sumen a l’altre pas
soterrat fet l’any 2019 i que intenta salvar
la barrera geogràfica de la carretera i
afavorir la mobilitat saludable i
sostenible a peu o en bicicleta pel
poble.

a Comissió de Govern del Consell
Comarcal ha aprovat els ajuts de

menjadors escolars per al curs 2020-
2021, per un import de 4.561.957,14
euros.

Això representa un increment d’un milió
i mig respecte a l’import atorgat el curs
anterior (3.035.760,45 d’euros), tot i que
finalment només s’han justificat
2.197.298,08 euros, degut al tancament
dels centres escolars per la pandèmia.
(La resta del curs es van cobrir amb les

Es distribueixen a la comarca 4’5 milions
d’euros en ajuts de menjador per aquest curs

targetes moneder que va ingressar
directament el Departament d’Ensenya-
ment a les famílies).

En aquesta convocatòria s’han
presentat 8.630 sol·licituds tramitades
pels ajuntaments –una xifra molt similar
al curs passat (8.614), i s’han concedit
6.053 –el 70,14%, prop de sis punts per
sobre que l’any passat, en què es van
atorgar el 64,85%-, de les quals 274
tindran un ajut del 100% i 5.779 del 70%
del cost del servei.

El preu establert pel Departament
d’ensenyament és de 6,33 euros màxim
per al 100%.

Han estat desestimades 1.415
sol·licituds, de les quals 1.167 per
situació econòmica i 248 per no complir
els requisits.

Resten pendents de resoldre 1.162
sol·licituds, pendents d’esmenar o de
valorar per manca de dades.

L
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Anem al Casino
Dissabte 19 de setembre
19h  Casino
Cicle Parlem de Cltura Popular. Orígens i evolució de la colla dels Bastoners de
Caldes. Intervindran: Adrià Mateu i Ferran Rodriguez, membres de la colla de Caldes i
Adrián Ortiz Mera, president de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.
Seguidament actuació de la Colla de Bastoners de Caldes.
Entrada gratuita. També es podrá veure en directe a l’adreça: https://zoom.us/j7826908089

Diumenge 20 de setembre
11.30h Casino
25a Assemblea general de socis del Casino.
Presentació del programa del trimestre, novetats i Festa Major.

Durant tot el matí Masterclass d’aquarel·la.
Qui hi vulgui participar s’ha d’apuntar abans.

Fins el 27 de setembre
Exposició d’aquarel·la i oli de l’artista Joan Coch.

n la darrera setmana, la Policia Local
ha fet 34 controls policials, durant

els quals ha detectat 3 persones amb la
mascareta mal posada i 4 sense
mascareta. D’aquestes, 3 han estat
denunciades.

En aquests mateixos controls, la Policia
ha denunciat a una persona per consum
de drogues a la via pública, una altra
per alcoholèmia i ha lliurat una tercera a

La Policia ha imposat 79 denuncies
per no portar mascareta en els dos
darrers mesos

Mossos per alcoholèmia positiva en
carretera.

La Policia també informa que, una
setmana més, no hi ha hagut presència
de vehicles ni persones a Les Crema-
des, durant el cap de setmana i cap
incidència en aquesta zona. Ara, les
incidències per grups de gent a la via
pública han estat al Molí de l’Esclop, la
carretera del Farell i el Parc del Bugarai.

També hi ha hagut alguns requeriments
en l’àmbit privat, però sense especial
problemàtica.

Fora del context COVID19, una patrulla
de la Policia Local va detenir a tres
persones “in fraganti” dissabte 5 de
setembre a la tarda quan havien entrat a
robar en una empresa del carrer Garraf
del Polígon La Borda.

L’’actualització d’aquestes dades en
relació a la campanya de prevenció per
Covid-19 mostra que des del 20 de juliol
fins el 6 de setembre s’han fet 75
denúncies per no portar mascareta.
En els 312 controls realitzats en aquest
període de temps, s’han detectat 383
persones amb la mascareta mal posada
i 171 sense mascareta.

Ajuntament i Policia Local recorden la
necessitat de gaudir l’estiu complint les
tres normes bàsiques de lluita contra la
pandèmia: mascareta, higiene de mans
i distància de seguretat.

Pel que fa als controls fets a carrers,
places i parcs de màxima afluència i en
moments de concentració de persones,
des del 6 de juliol s’han tramitat 79
denúnices per no portar mascareta, 2
per desobediència a l’autoritat, 7 per
manca de respecte a l’autoritat, 5 per
consum de begudes a la via pública, 1
per orinar o defecar a la via pública i 4
per alcoholèmia positiva (2 per la via
administrativa i 2 per via penal).

E
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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 -

Ajuntament i els centres educatius
venen treballant des de fa

setmanes adequant espais, recorreguts,
senyalització i protocols, perquè el
primer dia d’escola, l’obertura de les
escoles i instituts s’hagi pogut fer amb
totes les garanties. I així ha estat.
El curs ha començat complint amb totes
les directrius de seguretat exigides per
la Generalitat, una tasca en la que hi han
col·laborat, a més dels propis de
centres, el CAP i diferents departaments
de l’Ajuntament que hi resulten impli-
cats.

A més dels treballs de manteniment i
millora que cada any l’Ajuntament fa a
les escoles durant l’estiu, enguany
s’han fet tasques específiques
orientades a la prevenció del risc de
contagi, com adequació i senyalització
de nous accessos, instal·lacions de
piques rentamans, col·locació de nous
materials com mampares metacrilat,
mascaretes, paper industrial, desinfec-
tant superfícies, dosificadors, senya-
lització adhesiva, etc. A més, a les
escoles Farell i El Calderí s’hi ha
col·locat un contenidor marítim per
emmagatzemar-hi material i mobiliari i
alliberar així espai per a la docència.
També s’ha elaborat un Pla de Neteja als
centres educatius, per intensificar la
neteja diària en els espais de màxima
concurrència.

Tot plegat ha suposat una inversió
municipal d’uns 25000 euros.

Per millorar la mobilitat i garantir uns
accessos als centres escolars segurs
des de tots els punts de vista, s’han
senyalitzat tots els accessos als centres
educatius, s’han preestablert uns

L’

Comença el nou curs escolar 2020/21
amb les noves directrius de seguretat

circuits per a les entrades i sortides dels
centres i s’ha activat un Pla de Mobilitat
i per part dels centres s’ha establert un
Pla d’Organització que recull el que i el
com de les entrades i sortides perquè

es facin esglaonades per evitar
aglomeracions. Aquests plans han
passat aquest dilluns la primera prova
de foc per tal de fer els reajustaments
que calguin en el decurs d’aquesta
setmana.

L’Ajuntament, juntament amb les
direccions dels centres, ha consensuat
un document amb recomanacions per
tenir en compte en aquest inici de curs.
Amb aquestes mateixes recomana-
cions, l’Ajuntament ha publicat un Ban
Municipal que es troba penjat tant als
centres educatius com als principals
equipaments municipals.

Tot i les mesures preestablertes i les
directrius donades a les famílies i a
l’alumnat, s’han produït certes acumu-

lacions als centres més concorreguts
com l’Escola Pia i l’Institut Manolo
Hugué.
En general, l’acumulació de gent s’ha
degut a que les persones han anat massa

d’hora als centres educatius (entre 10 i
20 minuts abans de l’hora indicada), a
que algunes persones no anaven
suficientment informades i no sabien
massa per on havien de passar, i a que
en el cas de l’alumnat més petit, hi ha
hagut un gran nombre de progenitors
que els han acompanyat.
Tots tres aspectes s’espera que es
resolguin al llarg d’aquesta primera
setmana en que tant l’alumnat com les
famílies es familiaritzin amb la nova
normativa.

Pel que fa als Protocols i gestió de
possibles casos de covid, l’Ajuntament
es va reunir la setmana passada amb la
direcció del CAP i les direccions dels
centres educatius per coordinar un
Protocol Municipal.

JDB
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No penso que hagi de reprimir la
meva paraula per temor a

represàlies. Per això, he decidit fer un
pas endavant i explicar públicament
uns fets insòlits. Sols desitjo tenir veu i
que si no m’escolten les persones
indicades almenys, ho facin els meus
conciutadans.

Doncs bé, a finals de maig una veïna
(la qual no conec), em va denunciar
perquè un gat li va anar a la seva
teulada. Sí, perquè un gat li va anar a la
teulada. No li va matar cap planta, no va
entrar a casa seva; sols va anar a la seva
teulada. Els gats és complicat tenir-los
lligats i que no donin una volta. La
notificació me la va entregar un policia
local, el qual es va trobar la porta de
l’escala oberta i vaig parlar amb ell al
recollidor de casa meva. En aquell
moment estava fins i tot descalç. El
policia no va actuar amb gaire
consideració ni amabilitat, requerint els
papers del meu gat com si hagués fet
un acte major, el meu DNI i nom. No li
vaig propinar ni un insult, res pejoratiu
tret de dir-li que creia que tenia poca feina
per ocupar-se de temes de gats. Amb
certa prepotència el senyor policia em
va multar per faltar-li el respecte segons
ell. Com diria Camus, no hi ha res més

En veu alta: el meu testimoni
menyspreable que el respecte basat en
la por, aquest cas, respecte per por a
una multa. Per mi dir el que un pensa
encara que fereixi l’orgull de qui es doni
al·ludit no és faltar el respecte, és fer-se
respectar, que és ben diferent.

Un cop rebuda la multa del policia local,
vaig fer una instància a l’ajuntament de
Caldes de Montbui demanant parlar
amb l’alcalde. En el recurs de la multa
demano també parlar amb l’alcalde i ho
he sol·licitat també vàries vegades
telefònicament. Aquesta cita mai s’ha
donat. Un acaba pensant que volen que
em cansi i que pagui la multa sense
poder donar la meva visió dels fets, els
quals considero arbitraris i injustos. La
paraula d’una persona val el mateix que
qualsevol altre, inclús que la paraula del
policia.

Val a dir, que la multa redactada pel
policia manca de tota mena d’accents i
signes de puntuació. Val a dir també,
que el recurs desestimat a la denúncia
me’l van entregar quasi a les 11 de la nit
picant vàries vegades el meu timbre, la
meva mare ja era al llit. El respecte no és
sols per a l’autoritat, tothom ha de rebre
el mateix.

El dia 6 de setembre vaig tornar a anar
presencialment a l’ajuntament demanat
la cita que requereixo des del maig, sols
hi ha hagut silenci. Sento que fins al dia
d’avui ja cansat que m’ignorin, 9 de
setembre, que he anat a les portes de
l’ajuntament a cridar “vergonya
d’ajuntament” no m’han escoltat ni una
mica. Tinc data límit en poc menys d’una
setmana per tornar a recórrer la multa i
encara no he tingut l’ocasió des del
maig de parlar amb l’alcalde. Suposo
que és qüestió de prioritats en la seva
agenda.

Porto ja diversos mesos enrere per totes
les vies demanant una cita amb l’alcalde.
Sembla que si un no crida i es fa notar
no t’escolten. Sé perfectament que la cita
esperada amb l’alcalde no l’acabaré
tenint, per això he decidit fer aquest
article i fer visible aquesta gestió que
sols em produeix llàstima, pena i
vergonya calderina. Un alcalde ha
d’escoltar les veus que el reclamen,
sigui qui sigui; no pot amagar el cap
sota l’ala esperant que em cansi. No em
cansaré fins que m’escolti, a veure si
aquest article pot donar pas a la cita.

Cordialment i indignat,
Arnau Ribas Baraldés.

a batalla continua. Només cal
passar per les cadenes de

supermercats per adonar-se de la
guerra que hi ha a les seccions de
verdura fresca. De com les verdures de
tercera generació, filles de la genètica
més o menys mal entesa, competeixen
amb les tradicionals, arraconant-les.
Fins i tot disputant-se el qualificatiu de
kilòmetre zero.

Passeu sinó per una de les "toma-
teques" que estan de moda des de fa
un parell d'anys. Veureu en l'espai
acotat, una àmplia exposició de
tomàquets que va dels cherry més o
menys allargassats als panxuts cors de
bou. I tots dos presumint d'haver estat
collits a l'horta del costat de casa. Com
els allargassats destinats a les
amanides o els rodons i petits destinats

Més kilòmetre zero
a sucar el pa però sense les virtuts d'un
bon tomacó tradicional. Per no parlar
dels tomàquets moradencs i altres
varietats més o menys exòtiques que,
insisteixo, gosen insinuar-se autòc-
tones, tradicionals o més saludables
que les de tota la vida. Les de l'autèntic
kilòmetre zero.

I jo em pregunto: en aquesta guerra
sense treva entre la verdura nova i
rendible i la tradicional i un punt
romàntica, perquè hem arriat bandera
en els productes derivats? Com és que
els partidaris del kilòmetre zero no
aposten més clarament per la gamma
de preparats a més de defensar amb
ungles i dents el producte? Fa dies que
observo -per seguir amb el tomàquet-
una guerra igualment intensa i sense
treva entre el tomàquet en conserva

purament i dura industrial, i aquell que
reclama el seu caire ecològic, natural o
lliure d'additius. Però que, curiosament,
no fa esment enlloc a la seva major o
menor proximitat al lloc de consum,
sabedor que aquest argument ven. Per
què els elaboradors de casa nostra no
fan bandera d'un més o menys
important kilòmetre zero en el tomàquet
just triturat o el ja cuit?

Si volem guanyar la guerra contra el
producte quasi industrialitzat i que
només vetlla el benefici dels
manipuladors, no podem deixar per
verd cap possible aspecte que ens
permeti recuperar terreny. Portem massa
anys badant i dormint sota la figuera.

Francesc Murgadas

L
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VENDO ENCICLOPEDIA
ESPASA, COMPLETA,
MÁS DE 100 TOMOS.

A CUALQUIER PRECIO.

Tel. 666 655 774 (Joan)

 II Triangular de Touch
“Onze de Setembre”

A quest passat dissabte 12 de
setembre es va disputar, a Caldes

de Montbui, al Camp Municipal
d'Esports de Les Cremades, el II
Triangular de Touch "Onze de Setembre"
organitzat pel Rugby & Touch Caldes –
Centre Democràtic i Progressista.

En aquesta cita anual, es van reunir, a
banda del conjunt local, el Touch
Montseny, amb seu a Santa Maria de
Palautordera, i l'equip Barbarians
Catalunya, integrat per jugadors i
jugadores de diversos equips que
competeixen a la Lliga Catalana de
Touch.

El torneig va començar puntualment a
les 19 hores, després que sonés l'himne
dels Segadors, en un Camp Municipal
amb menys públic de l'habitual, a causa
de les restriccions en aplicació dels
protocols per la prevenció de la
propagació de la Covid-19.

El primer dels partits va enfrontar als dos
conjunts visitants, amb victòria
favorable al combinat català per 7 a 5,
així doncs, el següent partit va enfrontar
al conjunt local amb el Touch Montseny.
Aquest partit va ser favorable al conjunt
dels de la flama taronja, que va anar al
descans amb un resultat favorable de 4
a 0, i que, tot i les rotacions a la banqueta
per fer debutar a nous integrants a
l'equip, va saber mantenir en tot moment

l'ordre ofensiu, per acabar tancat el
marcador amb un 5 a 4, que els hi
assegurava la segona posició.

L'últim partit de la vesprada, els calderins
van perdre davant dels Barbarians
Catalunya, un equip superior en joc i

experiència, malgrat que la diferència
en el marcador no va ser notable, 1 a 4,
sí que es va fer palesa una millora en el
joc del conjunt calderí, gràcies sobretot,
a què els debutants ja havien pogut
exercitar-se a l'anterior partit.
En declaracions del tècnic Marc
Congost, aquest afirma que: "valoro
molt positivament l'esforç de tots els
jugadors i jugadora. Han donat el màxim
de si mateixos, sobretot les noves
incorporacions que s'han anat adaptant
al joc de l'equip a mesura que han anat
sumant minuts, i això fa que l'equip es
pugui anar consolidant de cara a l'inici
de temporada que es preveu sigui a
mitjans d'Octubre".

I continua elogiant a l'equip, malgrat
manifesta que es tracta d'un esport
col·lectiu i que sense l'esforç dels sis
jugadors de camp, no s'assoleixen els
grans resultats obtinguts, vol fer
especial menció als dos capitans de
l'equip: el Ferran ha rendit a un nivell
superior, te un canvi de ritme terrible,
que l'han fet meritori de ser l'anotador

de l'equip, i la Cèlia, ha anat millorant
minut a minut, entrant cada vegada més
a participar en el joc de l'equip,
aguantant íntegrament la disputa de tots
els minuts del Triangular, la qual l'han
fet mereixedora de l'aplaudiment final de
la grada i dels equips participants al ser

substituïda en els últims segons del
torneig.

Així doncs, Barbarians Catalunya es va
alçar amb la copa de campions, quedant
el Rugby & Touch Caldes en segona
posició i el Touch Montseny, en tercera.
Una bona manera de reprendre la
competició per part de l'equip calderí,
que a poc a poc, va consolidant el seu
projecte, en el que serà la seva tercera
temporada en el panorama del Touch
català.
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Gran concert al Casino de la calderina
Núria Vives Xalabarder

iumenge passat, una setantena
d'espectadors van poder gaudir

d'un gran concert. La coral del Casino,
Cantem cantant, va obrir l'acte amb uns
quants temes en català i castellà prou
coneguts i amb unes belles veus que la
caracteritzen.

Després va venir l'esperada actuació de
la jove calderina Núria Vives Xalabarder,
que va oferir un gran concert, el primer
que fa a Caldes, que va deixar el públic
amb molt bon sabor de boca. Va ser molt
variat, en anglès, castellà i català,
acompanyant-se amb un ukulele,
guitarra i piano. Una artista molt completa
que va cantar des d'un tema dels
Blaumut o Maria del Mar Bonet fins al
gènere líric. L'Ave Maria de Schuberth i
el Cant dels Ocells de Pau Casals va
posar punt final a un concert que va
durar prop d'una hora, i que a demanda
dels espectadors, va haver de cantar
dos bisos, arrencant forts aplaudiments.

a contractació d’aquest mes de
d’agost ha caigut amb força, al

contrari del que va passar el mes
passat, reflectint-se així la pèrdua
d’activitat i ocupació.

L’agost, doncs, ha registrat un total de
7.775 contractes al Vallès Oriental, una
xifra inferior als 11.523 registrats el mes
passat i també inferior als 10.200
contractes registrats l’agost del 2019.

Són força els municipis de la comarca
on la contractació ha augmentat molt
lleugerament respecte l’any anterior, tot
i que la variació positiva respecte fa un
any es concentra als municipis més
petits. Ara bé, la variació interanual en
termes comarcals segueix sent
negativa i la caiguda en la contractació
se situa per damunt del 23%.

A Caldes de Montbui, la caiguda es del
33%, passant de les 176 persones
contractades l’agost del 2019 a les 118
d’aquest any.

En relació a la contractació a Catalunya,
aquest mes d’agost s’han signat un total
de 149.270 contractes, 89.774 contractes

Cau un 33% la contractació d’aquest mes
d’agost a Caldes de Montbui
L menys que el mes anterior (-37%). La

contractació s’ha reduït a totes les
demarcacions. Si comparem aquestes
dades amb el mes d’agost de l’any
anterior, observem que la contractació
s’ha reduït amb força, un 30%, amb
68.523 contractes menys.
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Reportatge

es del confinament per la pandèmia,
governs i comunitats s'han unit per

a fer costat a aquells que tradicionalment
es consideren vulnerables a la solitud,
com la gent gran. No obstant això, una
combinació de factors, com la pèrdua
de l'ocupació, el fet que se'ls hagi inclòs
en un ERTE, així com la menor
interacció social, ha fet la vida més difícil
als adults joves durant la crisi.
De fet, una enquesta de Kaspersky
revela que més de dos terços (68%) dels
europeus pertanyents a la Generació Z
s'han sentit solos des del brot del
coronavirus.

La Generació Z ha experimentat major
abandonament que altres persones de
major edat. El 40% d'ells es va sentir més
sol que abans que comencés la
pandèmia, mentre que poc més d'un
quart (27%) dels Baby Boomers van
manifestar sentir-se de la mateixa
manera.

Gairebé la meitat (45%) de les persones
de la Generació Z, que se senten segurs
usant les xarxes socials o fòrums
online, passen almenys cinc hores al
dia connectats. Igual que molts altres,
durant la pandèmia, els adults joves
han utilitzat solucions online i digitals
per a alleujar els sentiments de solitud i
més de tres quarts (78%) han recorregut
a la tecnologia per a sentir-se menys
aïllats.

La psicoterapeuta Kathleen Saxton creu
que la solitud dels joves s'ha exacerbat
durant la pandèmia perquè troben a
faltar més del que pensaven veure cara
a cara a altres persones. El fet que molts
dels seus amics continuessin publicant
online experiències positives tot i que
la vida normal es veiés interrompuda
abruptament, també ha pogut influir.

"Crec que per a aquells que no van
poder continuar acudint a la universitat,
o per als quals es trobaven en els seus
primers anys de treball, l'aïllament sobtat
a casa pot haver-los provocat una major
sensació de solitud. Això pot estar
motivat per voler fer veure que tot està

La Generació Z, la que més sola
s'ha sentit durant el confinament

La Generació Z, també coneguda
amb altres noms com generació
posmilènica o centúrica (de
l'anglès centennial), és la cohort
demogràfica que segueix a la
generació milènica.
Els demògrafs i investigadors
solen assenyalar des de la meitat
de la dècada de 1990 a mitjans de
la dècada de 2000 com el co-
mençament dels anys de naixe-
ment de la generació.
La majoria de persones per-
tanyents a la generació Z ha utilitzat
internet des de molt jove i se sent
còmoda amb la tecnologia i els
mitjans socials.
S'estima que les persones de la
generació Z corresponen al
23,7% de la població mundial.

bé malgrat sentir-se sols, especialment
quan els amics reflecteixen en Instagram
o TikTok que la seva vida va d'allò més
bé. No obstant això, la recerca de
Kaspersky mostra clarament que
l'impacte de no poder veure als
membres de la família o amics en
persona ha causat "el major aïllament
emocional", assenyala.

La recerca de Kaspersky revela que hi
ha diverses causes de solitud entre la
Generació Z, incloent el no poder anar
a comprar una altra cosa que no sigui
menjar (23%) i el no poder reunir-se amb
els amics en persona (19%). També
s'han sentit sols perquè no podien veure
als seus familiars o amics cara a cara
(75%) o gaudir dels seus entreteniments
o activitats esportives habituals (51%).
AMIC

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

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
10/09/2020
Núm. Oferta
299300 MOSSO MAGATZEM
299266 NETEJA OFICINA
299218 PAGÈS PER MASIA
299189 AJUDANT/A MUNTATGE

CONSTRUCCIÓ I AÏLLANTS
299112 REPARTIDOR/A
298982 PALETA Oficial 1a
298883 INSTRUCTOR/A

ENTRENAMENT FUNCIONAL
298707 PEÓ 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.

Connecta’t al català:
Cursos de català.
Curs 2020-2021
Ja es poden formalitzar les inscripcions
dels cursos de català. Inscripcions obertes
del 17 al 25 de setembre en línia a https:/
/inscripcions.cpnl.cat . Per a consultes i
gestions demaneu cita prèvia al telèfon 93
115 10 73 els dilluns, dimarts i dijous de 10
a 13.30 h i de 16 a 19 h o envieu un correu
a l’a/e caldes@cpnl.cat

Inscripcions a l’Escola
d’Adults El Roure Gros
per al curs 2020-2021
El període de preinscripció per a nous
alumnes de l’Escola d’Adults El Roure Gros
és del 23 al 30 de setembre, de dilluns a
dijous, de 9.30 h a 12.30 h i de 17 h a 20 h.

El curs escolar començarà el 14 d’octubre.
Consulteu el calendari als canals habituals
de comunicació de l’Ajuntament.

Exposició “Comunicació
visual” de Miquel A.
Mercader i Guillem Dotú,
de l’11 al 27 de setembre
a la Sala Delger
La Sala Delger acull, de l’11 al 27 de
setembre, l’exposició «Comunicació
visual» de Miquel A. Mercader i Guillem
Dotú.  La mostra és un recull de poesies
visuals i es podrà visitar en els horaris
següents:

    • Divendres, de 17 h a 20 h
    • Dissabtes d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
    • Diumenges d’11 h a 14 h

Cursos per adults del
Taller d’Art
El Taller d’Art organitza els cursos anuals
i trimestrals per a adults: dibuix i pintura,
gravat, fotografia, aquarel·la, joieria
ceràmica, fotografia macro, ceràmica i
serigrafia. Inscripcions: Secretaria del
Centre Cívic, de 17 h a 20 h. Tel. 93 865 49
77- centrecivic@caldesdemontbui.cat

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Setembre 2020
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 21 de
setembre. Les dones que vulguin fer
consultes, han de demanar hora trucant al
telèfon 93 865 54 20.

Aquest servei, dut a terme per advocades,
és absolutament confidencial i ofereix la
possibilitat de consultar sobre qualsevol
dubte o problema que afecti les dones:
drets familiars, violència de gènere,
conflictes per propietats, drets laborals,
conflictes penals, assetjament, maternitat,
etc. L’atenció és telefònica per garantir les
mesures de prevenció i seguretat
necessàries per la Covid-19.

Matriculació de l’Escola
Municipal de Música Joan
Valls. Curs 2020/2021
Encara és obert el període de matriculació
per a tots els instruments. Per a més
informació contacteu amb la Secretaria del
Centre Cívic trucant al número de telèfon
647 573 207 o envieu un correu electrònic a
centrecivic@caldesdemontbui.cat

OAC360º. Ajuda a la
tramitació electrònica
L’OAC360º és el nou servei d’assistència
ciutadana que té per objectiu donar suport
personalitzat en la tramitació electrònica.

Podeu accedir-hi trucant al T.93 865 14 40,
enviant un A/e. a:
oac360@caldesdemontbui.cat o omplint el
formulari que trobareu a:
www.caldesdemontbui.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



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.

Greixos trans
(Àcids grassos insaturats)
E ls greixos trans són un tipus de greix que es genera quan l'oli líquid es

converteix en greix sòlid sumant hidrògens. Aquest procés es denomina
hidrogenació i la seva funció resideix a augmentar la vida útil dels aliments.

Existeixen aliments que posseeixen de manera natural quantitats reduïdes
d'aquests greixos hidrogenats, com per exemple la carn de porc i de xai, la mantega
i la llet. No obstant això, la majoria dels greixos d'aquesta índole provenen d'aliments
processats, elaborats amb olis vegetals en part hidrogenats, com és el cas de la
margarina, hamburgueses, galetes, patates fregides, entre altres. Si consumeixes
aquests productes amb freqüència, et suggerim que consultis les etiquetes.

Aquest tipus de greixos és nociu per a la salut, ja que eleva el colesterol dolent
(LDL) i els triglicèrids en sang. Això contribueix a augmentar el risc de patir malalties
cardiovasculars. Els greixos trans posseeixen altres desavantatges, com per
exemple l'augment del risc de patir depressió.
Com si tot això fos poc, així mateix poden retardar el creixement i la maduració del
cervell a més d'incrementar el risc de tenir diabetis tipus 2 en dones i també poden
ser particularment perillosos per al cor.

Et recomanem que redueixis el consum de greixos trans. Segons l'OMS
(Organització Mundial de la Salut), la ingesta d'aquests greixos ha de representar
menys de l'u per cent de les calories diàries consumides.

Per tant, els desavantatges dels greixos trans són moltíssimes i els riscos de
contreure malalties lleus i greus també. Per això és preferible portar una dieta
saludable que compti amb proporcions necessàries de cada nutrient. No volem
dir que es bandegin totalment els greixos trans però sí que intentar reduir-les al
mínim.



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)

1313131313

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

La bellesa està en la
generositat de l'ús adequat
de la mascareta, ho fas bé?
L a mascareta! és la frase que més es repeteix en sortir de casa... I és que fa

només uns mesos no podíem imaginar que arribaria la COVID-19 i que, per a
sortir al carrer, hauríem d'usar-la obligatòriament. Però... La utilitzem bé? Quins
perills implica un ús incorrecte de la mascareta?

Així has de col·locar-te les mascaretes de manera correcta
Segons les indicacions de l'Organització Mundial de la Salut, has de seguir el
següent procediment a l'hora de posar-te la mascareta:

- renta't les mans amb un gel desinfectant o aigua i sabó abans de col·locar-te-la
- toca la mascareta únicament per les gomes que van a les orelles
- és fonamental que cobreixis la boca i el nas en tot moment evitant que quedin espais
- no manipulis la mascareta mentre te la col·loques
- evita tocar-la massa, i que en el cas de fer-ho, higienitza les teves mans després

Quant temps podem utilitzar les mascaretes d'un sol ús?
- no és recomanable utilitzar les mascaretes quirúrgiques, higièniques i EPI, una
vegada s'hagi superat les quatre hores
- si s'humiteja o deteriora abans de complir aquest temps, s'ha de rebutjar
immediatament
- en cap cas poden reutilitzar-se ja que no es garanteix que conservin les seves
propietats

Així has de cuidar la mascareta
Quan te l'hagis de treure, has de tenir present aquestes recomanacions:
- no la deixis damunt de la taula
- no l'airegis ni la col·loquis al braç.
- no te l'has de deixar posada i tirar d'ella a dalt i a baix cada vegada que mengis o
beguis

La mascareta ha de guardar-se, la qüestió concreta és on.
- en cap cas la deixis solta en una bossa, motxilla o butxaca
- no la guardis en bosses de plàstic, ja que retenen la humitat i poden fer proliferar
altres organismes
- el més recomanable és portar sempre un sobre de paper, que absorbeix la humitat.
També pots utilitzar bosses de roba, però posteriorment hauràs de desinfectar-la.
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Amanida de magrana,
quinoa i carbassa torrada

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 (4 persones)
. 300 g de carbassa
. 1 ceba morada
. 75 ml d'oli d'oliva verge extra
. 200 g de quinoa
. 30 g de barreja de llavors
. Coriandre fresc picat
. Menta fresca picada
. 1 magrana desgranada
. 20 ml de suc de llimona

Preparació
Comencem pelant la carabassa i tallant-
la en daus. Pelem també la ceba i la
tallem també a daus.
Les posem en una safata de forn, les
ruixem amb oli, les salem i les rostim a
forn preescalfat a 220°C durant uns 20
minuts.

Per preparar la quinoa, hem d'esbandir
bé amb aigua i després coure-durant
uns deu minuts.
L'escorrem bé i la posem en un bol.
Afegim la carbassa, la ceba, les llavors,
la magrana i remenem. La col·loquem
en una safata, la ruixem amb el suc de

la llimona, escampem la menta i el
coriandre i la servim.

Consells per preparar aquesta amanida
L’organització és la base perquè
qualsevol recepta sigui un èxit rotund.

Perquè el treball de preparar aquesta
amanida no s'acumuli, podeu rostir el
dia anterior la carbassa amb la ceba
morada i guardar-la a la nevera.

La magrana també podeu arreglar-la
amb temps i reservar-la. Igualment la
quinoa pot coure amb antelació i
guardar-se escorreguda.
L'únic que haureu de deixar per al final
és picar les herbes aromàtiques, perquè

no es posin negres.
Aquesta amanida us agradarà per la
combinació d'ingredients, poc habitual
però amb un resultat fantàstic. 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

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

NET BULLON Empresa de neteja

La zona zero

Se ofrece señora con
experiencia y referencias,
para hacer limpieza en casas.
Tel. contacto: 667 256 234

Aquest  va ser el nom que va rebre, el 1945, l’espai  on va tenir lloc la primera
prova d’explosió nuclear, a l’estat de Nou Mèxic, Estats Units. Aquest dia els
creadors del projecte van quedar sorpresos en veure el poder mortal del seu
invent. Algunes setmanes més tard, dues bombes atòmiques van esborrar
del mapa dues grans ciutats japoneses. El mateix nom va ser donat al lloc on
estaven les torres bessones de Nova York, destruïdes en els atemptats de l’11
de setembre de 2001. Aquests dos esdeveniments van marcar la història i van
comportar modificacions notables en l’àmbit geopolític.
   Però, saps que hi ha una altra Zona Zero?. Potser la oblidem, però és molt
més important que les dues anteriors. Es tracta del turó del Gòlgota, al costat
de Jerusalem, on va ser crucificat el Fill de Déu, fa uns vint segles. Aquell dia,
la humanitat va rebutjar el missatge de l’amor diví, i aquell mateix dia Jesús va
donar la seva vida per salvar la vida dels que dipositen la seva confiança en Ell.
Va carregar amb  els nostres pecats i va patir el càstig de part de Déu. Així, des
de fa dos mil anys, Crist ha estat el fonament de la pau i de la joia d’una
multitud d’homes i dones. I avui també pot ser el fonament de la teva vida!.
Reflexionem, i no deixem de banda l’esdeveniment més important de la història
del món!.

Que tinguis un feliç dia!

NAUS A LLOGUER
(Costat Mercadona)
Dues naus (comunicades)
600 m2 les dues.

Molt útils per:
gimnàs, exposicions,
ballet  i altres.
Tel. 93 865 06 33

Festes locals de l’any 2021Festes locals de l’any 2021Festes locals de l’any 2021Festes locals de l’any 2021Festes locals de l’any 2021
El 24 de maig serà la primera festa local
de l’any 2021.La segona serà l’11
d’octubre, coincidint amb la Festa Major.

Ajuts escolars per al cursAjuts escolars per al cursAjuts escolars per al cursAjuts escolars per al cursAjuts escolars per al curs
2020/20212020/20212020/20212020/20212020/2021
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




