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Dissabte 24 d’octubre
19h  Espai d’Art Casino
Cicle Parlem d’Art. “Màscares”, a càrrec
de la pintora Marta Duran.
Activitat gratuita.
També es pot veure a través de:
https://zoom.us/j/782 690 8089

Diumenge 25 d’octubre
De 12 a 14h  Espai d’Art Casino
Recollida de les obres que es presenten
al VII Concurs Nacional d’Escultura en
memòria de Sebastià Badia.
18.30h  Casino
XIII Cicle de Teatre de Tardor. Musical “El
gran somni” interpretada pel grup
Filagarsa de Molins de Rei. Preu: 8/10
euros.

Dimarts 3 de novembre
De 8 a 13h  Parquing c/ Escoles Pies
La deixalleria mòbil, que s’instal·larà  a
dins de l’aparcament del carrer de les
Escoles Pies consisteix en la visita
mensual d’un camió adaptat amb
contenidors per recollir la majoria de
residus que es poden portar a la
Deixalleria.

Fins el 10 de gener de 2021
Museu Thermalia
Exposició “Caldes de Montbui
desapareguda”. A través del testimoni
impagable de la fotografia, l’exposició
ens apropa als escenaris i als
protagonistes de la història contempo-
rània calderina, captant els rostres i els
instants viscuts a la vila a finals del segle
XIX fins a les transformacions del segle
XX, a la dècada de 1970.

Fins el 12 de març de 2021
L’Ajuntament obre un espai que es
mantindrà actiu fins el 12 de març on la
ciutadania pot traslladar agraïments a
persones i entitats calderines que actuen
per superar la crisi sanitària de la
pandèmia de la Covid-19.
Es poden enviar a través del formulari o
enviant imatges a:
comunicacio@caldesdemontbui.cat

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.
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D avant la notícia per part de
l'Ajuntament de suspendre la Festa

Major 2020, les entitats de cultura
popular de Caldes de Montbui es van
estar reunint per idear un acte de cultura
segura.

Les entitats es reafirmen com a part
essencial del programa de la Festa Major
i no volien que l'octubre calderí es
quedés sense cultura popular.

La voluntat de Geganters, Bastoners,
Sardanistes, Diables i Castellers va ser
presentar un acte viable i segur amb la
normativa vigent establerta.

Així, a l'aparcament de les cremades s'hi
va instal·lar un escenari de 120m2 i 250
cadires separades per unitats familiars,
en un espai a l'aire lliure de més de 2000
m2.

L'acte va complir totes les mesures de
seguretat, les entrades contenien les
dades personals dels assistents, es
prenia la temperatura corporal i es
repartia gel hidroalcohòlic a l'entrada i
entre les entitats organitzadores.

El programa del matí va estar enfocat a
un públic familiar, on hi van participar
molts infants de les colles organitza-
dores. Pilars castellers, ball de capgros-
sos i gegants, ballada de sardanes i
bastoners, i llegida de versots infantils i
cremada de carretilles per part del Ball
de Diables. Al vespre es va repetir l'acte
amb algunes diferències com la llegida
de versots dels grans del Ball de Diables,
un ball de Bastoners amb lluminària
incandescent, o la projecció d'alguns
vídeos de la colla Sardanista, dels
Bastoners i dels Castellers.

En el seu manifest inicial, les entitats van
comentar que si les colles paren la seva
activitat, corren el risc de quedar
esborrades del panorama cultural, com
així ho van fer saber a la regidoria de
cultura i a l'Ajuntament.

Les entitats calderines s’uneixen
per fer un acte de cultura segura

En un dia i mig es van exhaurir totes les
localitats, mostra de la gran expectativa
i les ganes de poder gaudir de la cultura
de manera segura per part de la
ciutadania.
L'acte també el van fer per reivindicar
que cal seguir apostant per activitats
que compleixin totes les mesures de
seguretat.

Les entitats es van solidaritzar amb els
sectors que s'han quedat sense activitat
d'un dia per l'altre, animant a consumir i
generar cultura, a adquirir productes en
els comerços locals i ajudar als nostres
veïns i veïnes que puguin estar passant
per un mal moment. REDACCIÓ
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Comença un procés participatiu per
establir les accions que es portaran
a terme dins del Pla d’Acció Climàtica

a redacció del Pla d’Acció Climàtica
dona resposta al compromís de

l’Ajuntament - recollit en la Declaració
d’Emergència Climàtica del municipi,
aprovada per unanimitat pel ple el
desembre de 2019- d’elaborar un pla
d’actuació que concreti propostes per
adaptar les diferents polítiques
municipals als Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible ODS 2030 de
Nacions Unides, al marc del Pacte Verd
Europeu (l’European New Green Deal),
al Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC) 2021-2030 i a la Llei 16/
2017, del canvi climàtic, de la Generalitat
de Catalunya.

Jordi Martin, regidor d’Habitatge,
Sostenibilitat i Ecologisme, va comentar
que l’actual amenaça que suposa el
canvi climàtic força als governants a
realitzar politiques transformadores en
matèria de mitigació i d’adaptació a tot
el que provocarà el canvi climàtic.

A banda de la declaració de l’Emer-
gència Climàtica al municipi i en
coherència amb aquesta declaració,
l’Ajuntament ha aprovat d’altres accions
orientades a la lluita contra el canvi
climàtic com l’eliminació del mínim a la
taxa d’obres per instal.lar plaques solars
i les bonificacions a l’impost d’obres per
habitatges amb certificacions d’eficièn-
cia per sobre de la mitjana.
També en aquest sentit, l’Ajuntament
preveu la instal·lació de plaques solars
fotovol-taiques en els edificis i/o
equipaments municipals, tant en les
reformes com en els edificis de nova
construcció.

Els eixos en els que s’estructurarà el Pla
d’Acció Climàtica de Caldes de Montbui
són:
· Transició energètica
· Mobilitat sostenible
· Gestió eficient de l’aigua
· Protecció del medi natural, la biodi-
versitat i l’activitat agropecuària

L Ángeles Llive, regidora de Participació
Ciutadana i Voluntariat, va comentar que
aquest procés dona la oportunitat de
generar una visió compartida sobre les
mesures que es poden pendre a Caldes
per adaptar-nos al canvi climàtic.

Llive també va dir que la participació de
la ciutadania, dels diferents agents
econòmics, socials, educatius, entitats
i de les responsables tècniques de les
diverses àrees de l’Ajuntament, és una
peça clau d’aquest procés.

Plataforma digital de participació
ciutadana Decidim
El procés participatiu que impulsa
l’Ajuntament per a establir les accions
que han de regir el Pla d’Acció Climàtica
es desenvoluparà, en gran part, a través
de la plataforma digital de participació
ciutadana Decidim (https://decidim-
caldesdemontbui.diba.cat/).
La plataforma compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona.
Aquesta plataforma fomenta l’ús de
mitjans electrònics i de les tecnologies

de la informació i la comunicació, que
amb motiu de l’actual context de la
COVID 19 afavoreixen la participació de
la ciutadania en la construcció de les
polítiques públiques.

Qualsevol persona pot accedir al
conjunt del contingut de la plataforma
Decidim, tanmateix per a realitzar
propostes cal tenir 16 anys i registrar-
se.

Sessions virtuals d’informació i debat
a través de la plataforma Zoom
Les sessions virtuals d’informació, de
debat i priorització i la de retorn es faran
a través de la plataforma de video-
conferència Zoom.
Per assistir només cal inscripció prèvia
per tal que l’Ajuntament pugui fer arribar
l’enllaç a les persones participants. En
cas que durant el desenvolupament del
procés la situació de la COVID 19
canviés, l’Ajuntament promourà
trobades presencials.
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CRISTALLERIES CALDES, S.A.
FUSTERIA PVC I ALUMINI
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L

Caldes vol reforçar i potenciar els valors
en l’esport

a regidora d’esports Núria Carné, ha
presentat en roda de premsa el

Decàleg de valors en l’esport,
acompanyada de Jaume Balaguer,
vicepresident del Club Natació Caldes,
Laura Marin, representant administrativa
de les seccions del mateix club, i
Lourdes Valiente, vicepresidenta del
Club Hoquei Caldes.
L’acció està emmarcada en el programa
d’accions pedagògiques en l’esport
anomenat “L’esport que bull”, engegat
el gener del 2019. L’objectiu concret
d’aquest decàleg ha estat treballar els
valors que es poden inculcar amb la pràc-
tica esportiva des de qualsevol agent.

El respecte, la convivència, gaudir de
l’esport i créixer d’una manera saludable
i equilibrada, són alguns dels valors més
rellevants implícits en l’esport, valors
que s’han plasmat en forma de decàleg
a la primera lona situada ja al camp
municipal de futbol i que properament
es podrà veure a altres equipaments
esportius municipals.

L’objectiu és que la visibilitat de la lona
faci més present els valors, tan a qui
participa de l’activitat com a qui estigui
al públic perquè se’ls faci seus.

El cost de la primera lona penjada (de
12,6m per 4,5m) és de 1.481,04 euros.
Pròximament també es penjaran al
pavelló municipal de la Torre Roja, a les
dues piscines del Complex Esportiu de
Les Cremades, la nova i la vella, al
pavelló de Les Cremades on s’hi
practica bàsquet i al pavelló municipal
del Bugarai on principalment s’hi
practica futbol sala.

Per elaborar els continguts del Decàleg,
l’Ajuntament va fer una crida a entitats
esportives.
El redactat final ha comptat amb la
col·laboració de les seccions
esportives del Club Natació Caldes
(representat per Laura Marin), del Club
Hoquei Caldes (representat per Lourdes
Valiente) i del Club Patinatge Artístic
(representat per Sandra Gil).

Decàleg per a famílies i esportistes:

1. Animeu-nos tant com vulgueu, però
no ens escridasseu.
2.  Encoratgeu-nos a seguir millorant si
fallem.
3. Respecteu l’equip rival; tots/es som
companys/es de joc.
4. No ens discrimineu per raó de raça,
cultura, gènere, identitat i orientació
sexual; tots/es som iguals.

5. Deixeu que l’entrenador/a faci la seva
feina.
6. Respecteu les decisions arbitrals.
7. Manteniu la calma fora de l’espai de
joc i nosaltres la mantindrem dins.
8. Una derrota és un aprenentatge per
seguir-nos esforçant.
9. Recordeu que som aquí per divertir-
nos, jugar i competir amb esportivitat.
10. Feu un bon ús de les instal·lacions
esportives i en podrem gaudir més i
millor.
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Anem al Casino

S’inaugura al Casino l’exposició per celebrar
la 15a trobada de Catifaires de Catalunya
E

Dissabte 24 d’octubre
19h  Espai d’Art Casino
Cicle Parlem d’Art. Màscares, a càrrec de la pintora Marta Duran. Activitat
gratuita. També es pot veure a través de: https://zoom.us/j/782 690 8089.

Diumenge 25 d’octubre
De 12 a 14h  Espai d’Art Casino
Recollida de les obres que es presenten al VII
Concurs Nacional d’Escultura en memòria de
Sebastià Badia.
18.30h  Casino
XIII Cicle de Teatre de Tardor. Musical El gran somni,
interpretada pel grup Filagarsa de Molins de Rei.
Preu: 8/10 euros.

l passat cap de setmana, havia de
tenir lloc a Caldes de Montbui un

extens programa per a celebrar la 15a
Trobada de Catifaires de Catalunya.
Davant les noves mesures sanitàries per
controlar la pandèmia de la Covid,
l’organització va decidir suspendre la
totalitat dels actes excepte la inaugu-
ració de l’exposició fotogràfica progra-
mada al Casino de Caldes.

Així, el dissabte a les 19,30h del vespre
es va inaugurar una exposició que
inclou imatges de les diferents sortides
i que fan reviure les catifes construïdes
i les seves experiències.

La presidenta Vicenta Pallarès es va
mostrar molt contenta de com havia
quedat l’exposició i va voler fer un
agraïment al Casino de Caldes, que s’ha
convertit en la seu de la Federació
Catalana de Catifaires.

Laia Cuscó, regidora de cultura va
comentar que era una inauguració
d’unes fotografies d’art efímer però que
gràcies a l’exposició es converteix en
art perpetu.

L’alcalde Isidre Pineda va recordar
algunes experiències catifaires perso-
nals, i va valorar molt tot el treball que hi
ha al darrere de cada catifa. REDACCIÓ

JDB

JDB
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Els versots infantils 2020Els versots infantils 2020Els versots infantils 2020Els versots infantils 2020Els versots infantils 2020
BORRÓ:
Bon dia, i també bonhora!
Benvinguts sigueu aquí,
no us quedeu pas allà fora
que hi ha un virus molt mesquí.
Ens alegra veure cares,
molta gent no ens fa pas nosa,
en alegra que aquí Caldes
per fi es faci alguna cosa!
Els diables infantils
comencem aquesta festa.
Som petits, però no gentils,
i ara ve nostra protesta!

Els de Caldes la tenim
tot el dia ben valenta
se’ns aixeca fins al cim
mercès a l’aigua calenta!

ST. GABRIEL:
Alto alto, diablets,
no em feu aquestes rebudes.
Que sembla que aneu restrets
amb aquestes veus agudes!

DIABLESSA:
Aquest àngel, cul pelut,
pensa que li farem cas.
Aquí no hi ets benvingut
ni tan sols si véns de pas!

ST. MIQUEL:
Pareu aquesta cridòria
i guardeu aquestes banyes,
que us esteu guanyant, escòria,
unes quantes castanyes!

LLUCIFER:
No escolteu, companys banyuts,
són més vells que una tartana.
Parlem ara, i sense embuts,
del que ens doni la gana!

DIABLE 1:
El Covid és molt merdós
és un rotllo, quina caca.
És pitjor que un suc caldós
fet de col i fems de vaca.
Ja n’hi ha prou, jo no ho aguanto,
cada dia amb mascareta.
Vigila! Estigues al tanto,
no se’t mogui una miqueta.
Vigila com te la poses,
vigila com te la treus.
Fica’t gel amb olor a roses
o potser amb olor a peus.
Sembla que anem disfressats
i jo crec que això és un pal.
Cal anar tan estressats?
Que es pensen, que és carnaval?

DIABLE 2:
Això del confinament
per mi no ha estat cap drama,
no ha estat gens malament
(a)nar tot el dia amb pijama.
Durant tota la setmana
tant de dia com de nit,
si no em donava la gana
no sortia pas del llit.
Sense deures, sense classes,
jugant sempre a la consola,
de pilota fent uns passes...
Ostres! Això sí que mola!
Veure els profes pel PC
a través de la pantalla,
fent aprendre l’abecé
en aquest coi de canalla
era més que divertit!

Es podia visionar
colant-se el germà petit
o el pare fent el dinar!
Ells perdien la paciència.
Però jo, què vols que et digui...
Prefereixo aprendre ciència
o quelcom, sigui com sigui!
Que per mi és infernal,
i per altres és diví,
però l’escola, al final...
Ostres! D’algo deu servir!

DIABLE 3:
Aquest tal confinament
ha fet perdre la xaveta
i beure’s l’enteniment
a tothom d’aquest planeta.
Les famílies barallades
per allò que mai diries:
Treure el gos quinze vegades
o llençar escombraries!
Tot per sortir a fer quelcom,
p(e)rò el carrer estava tan buit
que semblava que tothom
hagués estat abduït.
Quan ens vam desconfinar
tot anava com per parts,
Era com si el berenar
només fos tots els dimarts.
Fase zero: la primera.
No es podia anar arreu,
però sí tastar atmosfera
solament de vuit a deu!
I llavors vam (a)nar sortint
i ho fèiem molt poc a poc,
com si fos un laberint
o un coi de videojoc!
L’esport va ser el dia a dia,
tots sortíem a voltar;
cosa que se’ns passaria
quan tornéssin a obrir el bar.
Però ja han tornat a tancar
els parcs, bars i resturants.
Quin malson, no hi ha demà
pels cambrers ni els cantants!
Potser em fico en un jardí,
potser semblo un cul estret,
però és que això s’ha de dir
no hi ha cap mena de dret!

DIABLE 4:
Amb la tornada a l’escola
m’ha molat veure els colegues.
Però no és normal, no cola,
hi ha moltíssimes pegues!
No puc sortir del meu grup,
no puc (a)nar a pixar tranquil,
no puc fer ni un xarrup
de l’aixeta, amb estil!
Els profes són poca-soltes
però no donen abast,
els veiem donar més voltes
que uns pollastres a l’ast!
Ells no poden ni esmorzar
amb les mil i una mesures,
un de sol ha d’ensenyar
totes les assignatures.
Hem començat un nou curs,
portant tots la mascareta,
i ha semblat com un concurs
de qui la tindrà més neta.
Miren que no tinguem tos.
També la temperatura.
Separats un metre o dos,
i alguna altra mesura.
Tot per no contagiar
el virus. Estem ben folls…
A l’escola es pararà?
No hem pogut parar ni els polls!

I ara tots estem corrent
a saber com va el classroom
per si ve un confinament!
Només volen vendre’ns fum!

DIABLE 5:
Anar al cole és un turment:
ens llevem molt aviat
per anar a un pou d’avorriment,
a un tostón sense pietat!
Escolti’m bé Conseller,
li diré ben bé el que ens mola!
Li diré el que ha de fer
perquè (a)nem contents a escola.
Res de mates! Són tortura!
No volem fer més anglès.
Menys llengua i literatura.
No volem cap profe espès!
Corri, corri, prengui apunts,
i no faci el dromedari.
Volem pel proper dilluns
que ens apliqui un nou horari.
Dues hores de Fortnite,
dues més per descansar.
Després Fifa, versió lite,
i ja ho deixem fins l’endemà.
Dues hores d’Instagram,
també Facebook i Tik-tok.
Desprès Whatsapp, Telegram,
YouTube, Google i algun blog.
Sèries Netflix ben a sac,
molts exàmens de consola,
i també la Ladybug!
Aquesta és la nova escola!

DIABLE 6:
Quin serial aquest agost!
Ni a Netflix ni a HBO
hi ha cap cas tan cacós
com el Messi. De debò!
Després d’aquell vuit a dos
i li toquin l’amiguet,
va i diu, en un fax penós,
que s’escapa, com fa un pet.
Perquè és ben cert que una llufa
surt d’un lloc fosc i ocult,
petit, brut, que s’estarrufa...
o sigui, el forat del cul.
Així és com la directiva
d’un gran club com és el Barça,
té una actitud venjativa,
i acaba sent una farsa.
Ha tractat amb prepotència
al millor crack que hi ha al món.
Això és una indecència!
Bartomeu, “dimisión”!
P(e)rò al final en Lionel,
ha admès la seva errada.
Ha aparcat el seu duel:
li era una pastarada!
Diu que es queda un any més.
Només una temporada.
Si al final de tot marxés,
seria una gran cagada.

DIABLE 1:
Us vull parlar d’un bon tema
ideat per algun vell
que quan hi penso em crema
bona part del meu cervell.
Anar amb bici per la vila
està bé, no contamines,
però ara fa la fila
que serà un bon camp de mines!
Han fet un nou carril bici
per voler el paripé.
I se’ls acudeix, per vici,
fotre’l al mig del carrer!
Els cotxes i bicicletes
tots junts pel mateix carril,

és com posar-se xancletes
amb mitjons el mes d’abril!

DIABLE 7:
Canviarem ara de temes,
arrel d’una suspensió
que ens ha fet trencar els esquemes...
La de la Festa Major!
Uns senyors i una senyora
d’allà de l’Ajuntament
han volgut passar tisora
i actuar molt malament.
Amb l’excusa de la Covid
ens han tret la nostra festa.
Vaya plan més avorrit!
(A)quest Ajuntafems apesta!
Els hi feia molt de pal,
no volien fer merder,
i ho van fer oficial
per no obrir el moneder.
Una orquestra per gent gran
era molt més que senzill:
fent-los seure poc arran
perquè no hi hagués perill.
Un concert per la gent jove,
tot i ser amb cent cadires.
Els tindríeu dins del cove
tot i no haver-hi fires!
I finalment, per nosaltres
algo divertit i propi,
que molés tant com els astres
mirats per un telescopi!
El que sí que no us perdono
és que volguessiu deixar
a tot Caldes amb el mono
de veure els Gegants ballar!
I la Godra, i els diables,
i sardanes, castellers,
bastoners, els imparables...
Ni tan sols sentir els grallers!
Sort que hem fet la reacció
per poder sortir a actuar.
Sinó aquesta funció
no hagués sigut ni demà!

ST. MIQUEL:
Encara no heu acabat?
Em teniu ben avorrit,
us envio a fer bondat
i directes tots al llit!

DIABLESSA:
Sou pesats irreparables,
això just ha començat.
Feu el nostre crit, diables,
que serà el més sensat!

Sóm diables calderins
no tenim gens de vergonya,
ens agrada molt (a)nar endins
i a tota hora fotre conya!

ST. GABRIEL:
Vinga nanos, que ja és hora
de somiar amb els angelets,
que us oloro aquí a la vora
i se us escapen els pets!

LLUCIFER:
Sou uns àngels carcamals,
la gresca comença ara!
Que ressonin els tabals
que l’Infern sempre ens empara!

TOTS/ES:
Gent de Caldes i comarca
alceu ben alt el porró,
qui s’enfadi és que és un carca
VISCA LA FESTA MAJOR!
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La ReTrobada 2020 en imatges
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Actualitat

A quest dilluns, el Ple Municipal va
aprovar per unanimitat el conveni

de col·laboració en el manteniment de
la Hydra, la nova bèstia d'aigua
estrenada l'any passat a l'Escaldàrium.

La Hydra és una adaptació de l'artista
Ramon Aumedes partint d'una gàrgola
existent al Palau de la Generalitat de
Catalunya. És un bust de mig cos, amb
el cap erigit i una boca semioberta i el
coll envoltat d'escates amb un sortint
superior. Tota la figura és d'un color gris
marró amb reflexes blavosos. Està
elaborada amb fibra sobre una esquelet
de tires metàl·liques i el seu pes és de
15 kg, amb un volum de 160cm x 150cm
x 85cm.

L'acord diu que els Bombers Voluntaris
són els compradors de la bèstia,
destinant-la al patrimoni cultural de
Caldes de Montbui.

Bombers Voluntaris i Ajuntament signen
un acord pel manteniment de la Hydra,
la bèstia d'aigua de l'Escaldàrium

Durant el termini de 4 anys i pror-
rogables a 4 anys més, l'Ajuntament de
Caldes de Montbui assumeix les
despeses de manteniment de
l'esmentada bèstia i destinarà un espai
on s'haurà de dipositar mentre no

s'utilitzi.
Finalment l'Associació de Bombers
Voluntaris assumeix l'obligació
d'utilitzar la bèstia per la representació
de l'Escaldàrium anualment. REDACCIÓ

egons les dades del sistema de
càlcul utilitzat pel grup de Recerca

BIOCOM-SC de la UPC, Caldes de
Montbui es troba en un índex de risc
molt alt (762,20), amb 44 casos positius
diagnosticats amb PCR els últims 7
dies, 33 casos més que la setmana
anterior que eren 11.
La taxa de reproducció de l'epidèmia
ponderada setmanalment és de 2.48
(l'epidèmia creix si és superior a 1).
A principis d'aquesta setmana, Sant
Feliu de Codines té un índex de risc de
102,71, Bigues i Riells de 180,14, Santa
Eulàlia de Ronçana de 452,80, Lliçà
d'Amunt de 600,47, Palau-Solità i
Plegamans de 308,75, Sentmenat té un
índex de risc de 300,34, Sant Llorenç
Savall de 168,56, mentre que Gallifa no
té dades. REDACCIÓ

Caldes es troba en un risc molt alt de brot
de Covid
S

JDB
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Opinió

es de feia mesos
no és que havien

obert del tot, però ara
altra cop han tancat i
barrat l’accés als
bars i restaurants per

una temporada, una de les moltes
formes de reunir-se i socialitzar el
personal, no la única, i s’ha tornat a
esvalotar la terra.

Fins avui i desprès de tants mesos,
continuen sense escoltar-se ben
altes les veus de queixa per les
humiliants cues a les portes dels
ambulatoris per obtenir el dret
universal a la sanitat pública, pagada
col·lectivament amb els nostres
impostos; tampoc s’han escoltat veus
altes dient prou als bancs i caixes que
porten mesos fent-nos esperar a la
porta, tractant-nos com si nosaltres i
no ells fóssim els delinqüents si volem
recuperar el diner que és nostre i
només nostre; tampoc a l’adminis-
tració on alguns continuen des de
març treballant encara menys del que
deien treballar i ens fan demanar cita
prèvia per a atendre’ns, enfotent-se’n
a la cara dels ciutadans fins al punt
que per un requeriment que ens
acuiten amb coaccions de que l’hem
de presentar en el terme d’una
setmana ens donen la cita per a
rebre’ns dins de dos mesos... i així,
callant sobre les injustícies ens fem
còmplices de la microcorrupció, la
que abasta la nostra societat des de
la base i propicia els grans mals que
se’n deriven.
Però ai las! Tancar una cafeteria? Fins
aquí es pot arribar, si ja hem aguantat
futbol sense públic, festes majors
suspeses, saraus prohibits i tantes
coses, ara tancar un bar? De què? Diu
el personal.

Els hostalers, que amb raó estan farts
de no poder treballar, però no ho
haurien d’estar més que el firaires, els
viatjants, els guies o els metges
d’urgències, sobretot hostalers que
vivien d’es-prémer el turista, fotre-li el
pèl i els diners, els que et servien un
talla normal quan l’havies demanat
descafeïnat i amb llet descremada o

Tancament dels bars... i de la història?
et sucaven el pa amb tomàquet
malgrat haver insistit tres vegades que
el volies sense sucar, han cridat i de
valent per la mesura; unes veus,
insisteixo que amb la seva raó, però
que han trobat el ressò de milers d’
indignats fent de caixa de
ressonància, perquè, les canyes amb
braves mentre s’expliquen sopars de
duro, per bona part de la nostra
societat és com apagar l’aixeta de la
dutxa quan només ens acabat
d’ensabonar.

Aquí, a casa nostra, des de fa molts
anys, bars i restaurants han anar una
mica per col·lectius de origen concret.
La primera eclosió de nous bars
arribava de la immigració andalusa,
desprès van ser majorment famílies
gallegues van progressar treballant
durament en bar-restaurants, ara són
majorment xinesos, no deixa de ser
curiós, venen del país on es va
detectar per primera vegada el virus,
uns orígens i recerca de les fonts que,
encara avui, un anys desprès dels
primers casos públics, ningú no ha
aclarit, ni sempre haver-hi interès per
trobar l’origen.

Penso que el servei de un bar, de un
restaurant, és necessari, sobre tot per
els que matinen, per els que passen
moltes hores al carrer, per els que no
poden anar a dinar a casa: un lloc on
aixoplugar-se del fred de l’hivern, fer
un cafè, anar al servei, esperar un
autobús quan se’ns ha escapat
l’anterior, aixoplugar-se de la pluja,
inclús formalitzar petits negocis, oasis
únics que en una ciutat o en un poble
generalment no existeixen en cap
altre format ni possibilitat.

Quanta història no s’ha fet i s’ha es
crit en un bar, cafeteria o restaurant?
Potser ben mirat, restringir les reunions
en establiments públics i privats, és
voler aturar el ritme de la història. No
hi fa res que Newton descobrís sol i
clapant a la ombra de una pomera la
teoria de la gravitació, si tot plegat les
pomes sempre havien caigut a l’arbre,
no que Arquímedes, tot sol en una
banyera, formulés el seu Principi, si

l’aigua sempre vessa quan la banyera
està plena. Per això tots els grans
esdeveniments estel·lars de la història
han tingut lloc en reunions i molts en
tavernes i en tiberis.
Fixeu-vos en el Sant Sopar, celebrat
en una casa que no queda clar si era
llogada i qui l’havia preparat, però
podia ser un establiment amb
menjador reservat. La Conquesta de
Mallorca va sorgir en un dinar amb
Jaume I a casa del comerciant Pere
Martell, a Tarragona; els atenencs és
reunien a l’Àgora, sempre plena de
gent; Anselm Clavé va fundar els seus
cors en una taverna i Jacint Verdaguer
es reunia amb la seva colla literària a
la Font del Desmai, calen més
exemples?

Quantes oportunitats de negoci o de
progrés científic es perdran els dies
que romangui tancada la hostaleria?
Fent anar els duros com els rajolers,
les xifres que ens donen fan basarda,
però deixem-les, no sigui que algun
inspector d’hisenda faci números, de
les “pèrdues” en faci guanys passats
i dedueixi que no quadren amb els
impostos abonats, que som un país
molt procliu a exagerar i molt mandrós
a l’hora de pagar.

Sense dubte que aturar el curs de la
història té un preu, a vegades massa
car, però ben mirat, potser amb el bar
del Congrés de Diputats o el del
Parlament estant tancats tot l’any les
senyories anirien més per feina que a
fet el gotet, i ara posant sobre el paper
altres fets originats a la hostaleria,  si
el novembre de 1923 un decret
hagués tancat els bars, el Putsch de
Munich, o també conegut com el
Pustch de la Cerveseria no hauria
estat possible, aquell cop d’estat
entre gerres de cervesa no hauria
existit i potser el nazisme no hagués
crescut i Hitler no hauria passat de ser
un torrat anònim al que li havien
tancat la porta del bar als morros,
Europa i el món sencer haurien estat
una altra cosa.

Joan Pallarès-Personat

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

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
16/10/2020
Núm. Oferta
300493 ADMINISTRATIU/IVA

SUPORT RH
300362 TÈCNIC/A SUPORT PROJECTE

(Genètica animal)
300358 TÈCNIC/A NÒMINES I

SEGURETAT SOCIAL
300216 OPERARIS/ÀRIES PLÀSTIC

EN LÍNIA
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.

La deixalleria mòbil
s’instal·larà el dimarts 3
de novembre, de 8 a 13 h
La deixalleria mòbil 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.

Tots Sants 2020:
horari del Cementiri
Municipal i servei
especial de Bus Urbà
Amb motiu de la celebració de Tots Sants,
el Cementiri amplia els horaris: del 26
d’octubre al 2 de novembre obrirà de 8 h a
18 h.
El Bus Urbà farà viatges cada mitja hora
entre l’Estació i el Cementiri, els dies 31
d’octubre i 1 de novembre:
- Estació d’autobusos- Pl. Lluís Companys-
Cementiri: de 9 h a 13.30 h i de 15.30 h a
17.30 h. Sortides cada mitja hora
- Cementiri- Pl. Lluís Companys- Estació
d’autobusos: de 9.15 h a 13.45 h i de 15.45
h a 17.45 h. Sortides cada mitja hora
Recordeu les recomanacions que ha
establert el PROCICAT en relació a la
festivitat de Tots Sants:
h t t p : / / i n t e r i o r . g e n c a t . c a t / c a /
a r e e s _ d a c t u a c i o / p r o t e c c i o _ c i v i l /
consells_autoproteccio_emergencia/
mes_consells_dautoproteccio/Pautes-
COVID-19-Tots-Sants/

Accions formatives del Servei
d’Ocupació incloses en el projecte
“Caldes en clau:
competències per a
l’ocupació 2020-2021”
«Caldes en clau: competències per a
l’ocupació 2020-2021» és un projecte
integral de millora de l’ocupabilitat de les
persones amb més dificultats d’inserció.
Si voleu participar adreceu-vos al Servei
d’Ocupació: T. 93 115 10 74
i A/e. pfo@caldesdemontbui.cat

Exposició a Thermalia
“Caldes Desapareguda”.
del 10 d’octubre
fins al 10 de gener
A través del testimoni impagable de la
fotografia, l’exposició ens apropa als
escenaris i als protagonistes de la història
contemporània calderina, captant els
rostres i els instants viscuts a la vila a finals
del segle XIX fins a les transformacions del
segle XX, a la dècada de 1970.
La sala d’exposicions dels Museu
Thermalia acollirà aquesta emblemàtica
exposició a partir del 10 d’octubre  i fins al
10 de gener.
Horaris de visita:
• Del 10 al 13 d’octubre,  de 10 h a 14 h i de
16 h a 19h
• A partir del 14 d’octubre de dimarts a
dissabte de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h
• Diumenges i festius,  de 10 h a 14 h.

Enquesta ciutadana sobre
l’Oficina d’Habitatge
L’Ajuntament us convida a participar a
l’enquesta sobre l’Oficina d’Habitatge de
Caldes de Montbui. Podeu fer-ho del 9
d’octubre al 9 de novembre,
presencialment a la mateixa oficina o
virtualment a www.caldesdemontbui.cat/
enquestahabitatge

Consulteu la graella de la
nova temporada 2020/
2021 de Ràdio Caldes
L’emissora municipal Ràdio Caldes el
passat mes de setembre va estrenar una
temporada amb més de 40 programes i
uns 50 col·laboradors. Consulteu la nova
graella  a www.radiocaldes.cat.
Gràcies a l’esforç de col·laboradors i
personal de l’emissora, Ràdio Caldes ha
començat la temporada amb una graella
farcida de propostes informatives,
divulgatives i d’entreteniment sorgides dels
interessos de més de 50 persones de
Caldes o properes a Caldes.
Escolta la Ràdio, en directe o la carta:
www.radiocaldes.cat o sintonitza 107.8FM
o baixa’t l’APP de Ràdio Caldes.
Participa a la Ràdio: escriu a
radiocaldes@caldesdemontbui.cat i deixa
les teves dades de contacte

Obertura d’establiments
comercials en festius
durant l’any 2021
Els dies on es permesa l’obertura comercial
a Caldes de Montbui l’any 2021 són: el 3 i 10
de gener, 21 de març, 4 de juliol, 1 i 28 de
novembre, 6, 8, 12 i 19 de desembre.
El ple de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, en data 24 de setembre de 2020,
va acordar que els dos diumenges o festius
addicionals amb obertura comercial
autoritzada per a l’any 2021 a Caldes de
Montbui, seran el 21 de març i el 12 de
desembre de 2021.
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ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

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

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com

1212121212

CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

c/ Montserrat, 21 - 1er 2a
Tel. 93 865 25 18  - 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.

oliva es compon d'un 30% d'oli, per la qual cosa el seu premsatge és
relativament senzill. La millor època per a la seva recol·lecció és a la fi de

tardor, que és quan l'oliva aconsegueix el seu millor estat de maduració.

Segons la classificació de la Unió Europea, existeixen 4 tipus d'olis segons el seu
premsatge:
- Oli d'oliva verge extra
El de major qualitat, s'obté seleccionant les millors olives i de la primera extracció.
Com a resultat dóna un oli amb més nutrients i més sabor. La seva acidesa ha de
ser menys d’un 0,8 i és un oli que no presenta cap defecte.
- Oli d'oliva verge
Obtingut d’igual forma que l'extra, la diferència radica en el seu grau d'acidesa,
que pot anar en aquesta ocasió fins als 2 graus. Es permet algun defecte en l'oli,
encara que lleu.
- Oli de pinyolada d'oliva
S'obté a partir de les restes d'olives ja premsades per al verge o verge extra, és a
dir que seria el format per l'aigua, la pell, els ossos i restes de l'oli dels premsatges
anteriors. El seu grau màxim d'acidesa és d'1 grau. Aquest oli és el gran desconegut,
ja que encara que es consumia bastant amb anterioritat, en 2011 va ser apartat per
una alerta sanitària, ja que es va detectar
en ell presencia de Benzopirè, la qual
cosa va provocar que en el mercat
nacional es paralitzés la seva venda i
s'augmentés l'exportació. No obstant
això és un oli molt recomanat en les
fritades, perquè les suporta molt bé i
manté intactes durant elles quantitats
considerables de compostos bio-
actius, segons un estudi elaborat pel
ICAN (Institut de ciència i Tecnologia d'Aliments i Nutrició). No obstant això no ha
de substituir-se l'oliva verge en plats on el sabor és fonamental com en amanides,
amb pa sucat o quan es consumeix en cru.
- Oli d'oliva refinat
Són mescla d'olis defectuosos que no tenen qualitat suficient per a ser verge o
verge extra. És un oli que està sotmès a un procediment físic i químic per a eliminar
sabor i olor. En l'última part del procés, se li afegeix una mica d'oli verge o verge
extra per a atorgar-li sabor. La quantitat major o menor d'aquest oli verge és el que
li dóna l'acidesa ("suau" o més "intens"). En el refinament es perden les vitamines,
els polifenols i altres propietats beneficioses. En aquest grup estarien els de gira-
sol, blat de moro, soia o llavors entre altres o també qualsevol oli d'oliva que en la
seva etiqueta no inclogui els cognoms verge o verge extra. El grau d'acidesa és
inferior a 1 grau.

El procés del premsatge perque es pugui entendre bé, funcionaria de la següent
manera: es passen uns tests químics i de tast als olis premsats. Si aquests són
perfectes, se certifiquen com a verge extra, si tenen un petit defecte, passen a ser
verge i la resta d’olis se sotmeten al procés químic del refinament.
L'envàs també es converteix en fonamental i encara que ens trobem l'oli en llauna,
ampolles de vidre o plàstic o fins i tot en brics, no tots són igual de bons per a
conservar els seus nutrients, sabor i aroma. Per tant, els millors per a protegir-los
són les ampolles de vidre, les de ceràmica o la llauna. També el lloc on el guardem
influeix. Ha de ser un lloc fresc i protegit de la llum i la temperatura ideal seria entre
els 12 i els 14 graus.
Resulta important per tant, anar amb compte amb la qualitat dels greixos que
incloem en la nostra dieta i caldria consumir, tot i ser més car, un producte millor.
El nostre organisme ens ho agrairà. EVA REMOLINA

Tipus d'olis i diferències
L’
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- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

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

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

C/ Salvador Codina, 19 - Tel. 93 865 28 15
Caldes de Montbui  (hores convingudes)
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c/ Avel·lí Xalabarder, 17 - tel. 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

Aterren botes i botins!
Ara és el moment d'aquestes
cures per als peus
C

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

obrir els peus no pot ser sinònim d'oblit. Ara és el moment de cuidar aquesta
zona, recuperant els peus de totes les agressions que han passat durant

l'època estival.
Aprofita el temps que tens aquestes setmanes per a proporcionar als teus peus de
totes les cures que es mereixen. Descobreix les claus de la cura dels peus.

Cures de peus
Ferides, fongs, picades, callositats, dureses... Són moltes les petjades que el
contacte amb l'exterior deixa als nostres peus, sobretot quan no duem a terme
una bona rutina de cura.
No obstant això, sembla que ens preocupin molt més els peus a l'estiu que en
qualsevol època de l'any, però no podem deixar-nos portar per una visió tan
superficial.
És interessant conèixer les necessitats de la zona. Quines són? I sobretot... com
hem de cuidar els peus perquè estiguin sans?

- Garanteix una bona hidratació per a evitar la formació d'esquerdes i callositats.
Com en qualsevol zona, la pell dels peus necessita aigua per a lluir bé i prevenir
l'aparició d'aquesta mena d'agressions cutànies. Per a això, és fonamental aplicar
cosmètics hidratants que aportin vitalitat i nutrició, adaptats a les teves necessitats
i preferències de textura.

- Elimina la humitat dels teus peus, mantenint-los completament secs. És un gest
fonamental per a prevenir l'aparició de bacteris i de fongs.

- Acarona els teus peus amb massatges perquè millors la circulació de la zona.
Uns senzills moviments cap endavant i cap enrere seran útils per a això. Tingues
molt en compte que són els pilars del nostre cos, i que és fonamental cuidar la
nostra base.

- Talla les ungles correctament, per a evitar ungles encarnades i ferides. També per
una qüestió estètica, però sobretot per a garantir la bona salut de la zona. AMIC
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Sopa de tomàquet,
el gaspatxo de tardor

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:
• 2 gra d'all
• 1 ceba petita
• Oli d'oliva verge extra
• 800 g de tomàquets pera madurs
• sal
• Brou de verdures
• Fulles d'alfàbrega per decorar
• Llesques de pa torrat

Preparació:
Comencem escaldant els tomàquets.
Posem aigua a bullir en un pot prou gran
perquè càpiguen tots.
En el cul de cada tomàquet fem un tall
en forma de creu. Quan l'aigua bulli, els
fiquem fins aquesta arrencada de nou
el bull.
Deixem uns minuts i els escorrem, els
pelem i els trossegem.

Posem oli en una cassola i tirem els alls
i la ceba trossejats, no cal picar-los
menuts. Els donem unes voltes. A
fegim els tomàquets i una mica de sal.
Deixem que es facin una mica i
incorporem el brou que mentrestant
haurem escalfat, millor fer-ho a poc a

poc així ens serà més fàcil aconseguir
l'espessor desitjat.

Retirem de foc, deixem refredar
lleugerament i triturem amb la batedora
de varetes. Podem afegir una mica de
nata per enriquir la sopa, tot i que quedarà
molt cremosa igualment. Repartim en
bols o plats i servim.

Acompanyament
La veritat és que les possibilitats són
infinites, ja que aquesta sopa de
tomàquet pot servir-se de moltes formes.
Es pot acompanyar amb llesques finetes
de pa molt torrat i fulles d'alfàbrega, però
també podeu servir-la amb un rajolí de
nata i unes nous picades, per exemple,
o un tomàquet picat sovint per
intensificar el gust del conjunt. 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 9,45h per La 2.

1515151515

LLOGUEM PLACES
DE PARKING

COTXE PETIT/MOTO.
ECONÒMIQUES (ZONA INSTITUT).

Tel. 610 545 432

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

NET BULLON Empresa de neteja

“Sovint em pregunto: Per què la gent s’esbatussa?. Importarà realment qui està en la
opinió correcte o qui estarà equivocat? Em pregunto...
No estaran simplement satisfent el seu propi ego mentre discuteixen amb els seus
anomenats enemics? No hauria d’importar més el poder de l’amor? On és el missatger
de pau, la preciosa coloma blanca?. Em pregunto, em pregunto ...
  Es troben excuses per arruïnar les pròpies vides i resulta ben estrany que fins i tot la
paraula amor arribi a utilitzar-se a vegades per a aixecar ganivets.  Gelosies, odis,
rancúnies: no són actituds que enfollien l’ésser humà?. Serà l’afany d’aconseguir més
coses?  I, no serem capaços de ser quelcom millors que acumuladors de coses?.
  Això fa que el meu cor s’adoloreixi, quan les boires de la guerra porten vides que
s’extingeixen. La única necessitat del dia és l’amor.
  Necessitem amor; el que volem estendre és amor; el que ens urgeix recollir és amor.
L’amor, el secret de la vida!!”

Ankur Dhardwal  - India
“L’odi provoca baralles, però l’amor cobreix totes les faltes” (Proverbis 10:12).
Déu és la font de l’amor, perquè Ell és AMOR. Fem d’Ell el conductor de la nostra vida
que ens porti per camins d’amor i pau.

El secret de la vida
- Reflexions d’un enamorat de la vida -

La vacuna
Acechan incertidumbre,
nuestro futuro
envuelto por nebulosas,
si no cambiamos costumbre
seguirán mustias las rosas.

El amor, a su distancia,
enfermos están los abrazos,
vida eterna a la esperanza
presentes,  hechos pedazos.

Los ángeles visten de blanco
en su reino de profetas,
experimentos y ensayos
microscopios con probetas.

Negra noche, blanca luna,
escribo a los reyes magos
pidiendo solo: una vacuna.

Francisco Molina de la Rosa

L’Ajuntament s’adhereix a
la campanya de la Fundació
Oncovallès i penja un llaç
rosa a la façana

L’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha
sumat a la iniciativa promoguda per la
Fundació Oncovallès de penjar un llaç
rosa al balcó de l’edifici consistorial.

Enguany, a causa de la COVID-19 la
Fundació Oncovalles no ha pogut
realitzar la tradicional marató d’activitats
de la campanya del càncer de mama a
tot el Vallès Oriental i ha engegat una
iniciativa adreçada a tots els ajuntaments
del Vallès Oriental que consisteix en
penjar un llaç rosa al balcó de
l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui com
a mostra de solidaritat i suport a totes
les famílies afectades per aquesta
malaltia penjarà el llaç rosa al balcó del
consistori, del 19 al 25 d’octubre.




