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Agenda
Dissabte 10 d’abril
Casino de Caldes
18h
Sessió de rialles “Sóc feliç” amb Dàmaris
Gelabert. Preu infantil 10 euros, adult 12
euros.

Diumenge 11 d’abril
Espai Jove El Toc
18h
“Escenari Secret”. Teatre breu en espais
vius. Activitat gratuita i adreçada a joves
de 16 a 29 anys. Reserva la teva entrada

Fins diumenge 11 d’abril
Espai d’Art Casino
Exposició de fotografía “Isiyooneka”
(Suahili)) Invisibilitat (de la dona) a càrrec
del calderí Quim Dasquens.
Org. Artsgrup.

Cada dimecres
Plaça Catalunya
12h
Trobda d’avis i àvies per l’alliberament
dels i les preses polítiques.
Org. CDR- Caldes de Montbui i Caldes
Groga.

Dimecres 14 d’abril
Instagram Live
18h
Commemoració dels 90 anys de la
proclamació de la II República. Per això,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui
organitza la xerrada en directe
«L’obtenció del sufragi femení durant la
II República» que podreu veure a través
del perfil d’Instagram de l’Ajuntament
(@AjCaldesMontbui). La xerrada anirà
a càrrec de Josep Lluís Martin Berbois,

Doctor en Història Contemporània per
la UAB. L’acte el presentarà la regidora
de Patrimoni i Memòria Local, Carme
Germà Vila.

Dissabte 17 d’abril
Espai d’Art Casino
19h
Inauguració de l’exposició ArtsBril del
col.lectiu ArtsGrup. Serà presencial i per
Zoom: https://zoom.us/j7826908089. Id
de l’acte: 7826908089

Dissabte 17 d’abril
Casino de Caldes
20h
Cicle joves músics, grans concerts.
Concert de la calderina Núria Vives,
soprano. Preu entrades; 6/9 euros.

Diumenge 18 d’abril
Casino de Caldes
18.30h
Quadres d’abans i d’ara, de l’Esbart de
Rubí. Preu: 12/15 euros.
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Dàmaris Gelabert actuarà al Casino
amb el seu nou espectacle  “Sóc feliç”

avia d'actuar el passat 8 de
novembre, però per la pandèmia es

va haver de posposar.
Per qui es quedés amb ganes de veure
el seu espectacle familiar, estarà al
Casino de Caldes aquest dissabte 10
d'abril a les 18?h amb el seu darrer
espectacle "Sóc feliç".

Dàmaris Gelabert ve d'una gran família
de músics. És una pedagoga, musico-
terapeuta, autora i cantant de cançons
infantils. El seu canal de Youtube supera
els 780 milions de visualitzacions amb
més de 2 milions de subscriptors. És el
canal de Youtube en català amb més
visualitzacions i el primer canal de
música en català que obté el Botó d'Or
de Youtube. També va ser guanyadora
en 2018 al premi ARC a millor gira
adaptada a públic familiar. Amb el seu
primer disc, Totsona! (produït pel seu
propi segell discogràfic Totsona
Records), ja es va convertir en un
referent de l'educació musical
al nostre país.

Com va ser que et vas endinsar
al món infantil amb música i
teatre?
Des de petita he tingut una
gran vinculació amb la música.
El meu primer debut professional va
estar relacionat amb el teatre musical per
a infants. Per altra banda, vaig estudiar
pedagogia, i el món dels infants i
l'educació són una de les meves
passions. Fent classes de música per
infantil i primària vaig compondre les
meves primeres cançons, des de llavors
he anat fent servir diferents formats per
fer-les arribar a infants i famílies.

Quants espectacles has presentat?
Els formats en directe van començar el
2016, fins llavors, jo només feia discos
i els donava a conèixer sobre tot dins el
sector educatiu fent formacions a
mestres i educadors. Des del 2016 diria
que en són vuit i alguns d'ells com
"M'agrada el Nadal" o "Comença l'estiu"
amb diferents adaptacions. Uf quants!
No els havia comptat mai!

I discs?
Els LP són setze i un EP "Soc Feliç" amb
5 cançons compostes per aquest
espectacle i només disponible a les
plataformes digitals. També un senzill
"Mou el cos" el tema principal del nostre
últim videoclip i de l'espectacle que fem
en gran format amb tota la banda. De
cançons en tinc més de 200.

"Sóc feliç
"és el teu
d a r r e r
especta-
cle que
podrem
veure a
Caldes
el pro-
p e r
d i a
10.

De què tracta?
És la primera vegada que fem una
proposta més teatralitzada, que explica
una història i que va més enllà de
presentar les cançons.
Es tracta d'un guió escrit per en
Jonathan Gelabert, que fa un
homenatge a les arts escèniques:
música, circ, titelles, dansa... i la màgia
del teatre, on tot és possible. Hi trobareu
moltes sorpreses i complicitat amb el
públic. Només us puc dir que la Caterina
i jo anem disposades a fer un concert,
però tindrem un gran problema i el
públic ens haurà d'ajudar.
 També és una història sobre allò que
ens fa realment sentir-nos felices, sobre
l'amistat, l'entrega als altres, els camins
equivocats que cal redreçar i l'amor al
teatre.

Tu ets la compositora de tots els teus
treballs?
No sempre ho faig tot jo, algunes de les
meves cançons tenen lletres d'altres
autors, com l'Eulàlia Canal.
En altres ocasions, jo he fet la lletra i no
he fet la música com és el cas de Soc
Feliç, en les que la meva parella, Àlex
Martínez, ha compost la música. I en els
darrers temps també els meus fills estan
participant en la composició de
cançons.

Propers projectes?
En aquests moments estic en el procés
de composició de les cançons del
primer musical infantil de Dagoll

Dagom: "Bye,bye Monstre" que
s'estrenarà aquesta tardor.

També estic presentant "Els dies
de la setmana" el segon volum
de la col·lecció de contes
editats per l'editorial El Cep i la
Nansa, basats en les meves
cançons.
Com a família, estem
engrescats en un nou
projecte que ja us anirem
desvetllant.

Dàmaris Gelabert és
formadora a diferents

centres i universitats i combina la
docència amb concerts i espectacles
per a famílies i escoles.
Va crear un mètode d'estimulació
musical per l'etapa de 0 a 6 anys que es
diu Totsona. Aquest mètode es basa a
entendre la música com el primer
llenguatge de l'infant.
És formadora i assessora d'aquest
programa en diferents Escoles
d'Educació Infantil i d'Educació
Especial de Catalunya.
L'any 2012 va inaugurar l'Espai Totsona
situat a Cardedeu (Barcelona), on es
troben les oficines de Totsona i on
imparteix cursos per a mestres,
educadors i tots aquells interessats en
el món de la música i la primera infància.

Maria Mercè Banyuls
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l ple del mes de marc ha aprovat per
unanimitat la moció presentada pels

grups municipals d’ERC-AM, del PSC-
CP, de la CUP-Amunt i de Junts de
rebuig al tancament de la planta de
Bosch a Lliça d’Amunt i de suport als
treballadors i treballadores afectades. El
text rebutja totalment la decisió de tancar
la fàbrica, demana la col·laboració de
les administracions públiques per evitar
el tancament i exigeix a totes les adminis-
tracions implicades el compromís per
tirar endavant un pla de viabilitat de la
planta. En aquest sentit, la moció insta
també a la direcció de Bosch a replante-
jar-se el tancament i demana a la
Generalitat que actuï com a intermediari
per buscar una solució que permeti
salvar els llocs de treball.
Paral·lelament, aquest divendres, els
representants dels grups municipals
impulsors de la moció han penjat al
balcó de l’Ajuntament una pancarta en
contra del tancament de la planta i en
suport als treballadors i treballadores
afectades.

E

El Ple aprova per unanimitat una moció
contra el tancament de l’empresa Bosch
a Lliça d’Amunt

El tancament d’aquesta planta de la
multinacional alemanya afectarà gairebé
mig miler de llocs de persones sense
feina. Bona part dels treballadors
afectats pel tancament té més 50 anys,
el que provocarà un impacte social
important, sobretot al Vallès Oriental. Es
tracta del segon tancament que es
produeix en l’últim any del grup Bosch
a Catalunya, després del de la planta
de Castellet.

Per aquest motiu, la moció aprovada
també demana un pla català en favor
del sector de l’automòbil que permeti la
seva transformació i que eviti la pèrdua
massiva de llocs de treball, posant la
mirada en la potència que representa
l’electrificació de l’automòbil, repre-
sentant la voluntat de tornar a liderar el
sector novament i presentant-se com el
millor oferent per a aquest nou escenari.

La bandera Trans* oneja al balcó
de l’Ajuntament

a bandera Trans* oneja des d’aquest
dilluns al balcó de l’Ajuntament. La

regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI
ha penjat la bandera per sumar-se als
actes del Dia Internacional de la Visibilitat
Trans*, que se celebra cada 31 de març.
Aquesta jornada commemorativa de la
comunitat LGBTI va néixer el 2009 de la
mà de l’activista transsexual nord-
americana Rachel Crandall com a
reacció pels pocs dies festius LGBTI que
celebraven la visibilitat de les persones
del col·lectiu trans*.

Aquest any, la celebració del Dia per la
Visibilitat Trans* arriba amb més força

que mai per la reivindicació del col·lectiu
per l’aprovació de la Llei per a la Igualtat
Plena de les Persones Trans. Un canvi
legislatiu que suposarà un augment
notable en la protecció dels drets
humans d’aquest col·lectiu.

S’inclou l’asterisc al terme "Trans" com
un concepte «paraigua» que pot
incloure diferents expressions i
identitats de gènere, com són: trans,
transsexual, transgènere, etc. D’aquesta
manera, també s’assenyala l'hetero-
geneïtat a l'hora concebre el cos, la
identitat i les vivències que van més
enllà de les normes socials binàries.
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Quim Dasquens mostra la seva mirada a les
dones en una exposició fotogràfica al Casino

ins aquest diumenge podreu veure
l'exposició de fotografia del calderí

Quim Dasquens a l'Espai d'Art Casino.
Una exposició que no us deixarà
indiferents.
"Isiyoonekana" la 80a exposició que es
fa a l'Espai d'Art del Casino, ens mostra
un recull de 43 fotografies on l'autor
reflecteix el testimoni de la capacitat de
lluita i resistència que pateixen les
dones de diversos països que
Dasquens ha anat a fotografiar.
"Us proposo una mirada al dia a dia de
la dona (o nena) sobretot d'Àfrica i Sud-
est Asiàtic (sense entrar en els mons
sòrdids (que hi són), per fer més vis-
ible la nostra i la seva quotidianitat que
cal un canvi real de mentalitat del dia a
dia i que confirma, que és ben cert, que
si les dones deixen de fer tot el que fan
per imposició, per tradició, per rol... El
món se'n va en orris" diu Quim
Dasquens.
Dasquens és dissenyador gràfic de
professió i fotògraf de natura i de tot
allò que l'atrau, per vocació. Ha publicat
diversos llibres de recull de fotografies,
de projectes conjunts amb altres

fotògrafs i de treballs propis com el llibre
de l'Escaldàrium. Ha participat en
diversos concursos de fotografia. Des
del 2010 fins avui ha participat en 21
exposicions a aquest Espai d'Art Ca-
sino (4 individuals) i la resta col·lectives,
també 2 a la Sala Delger i una al Balneari
Termes Victòria. A Catalunya n'ha fet 11:

Granollers, Girona, Sant Cugat del
Vallès, Olot, Castelló d'Empúries,
Igualada, Calafell, Calella de la Costa.
També ha fet una exposició a la ciutat
francesa de Saint Paul Les Daux i una
altra a Noto (Sicilia) i properament
participarà amb 3 calderins més en una
exposició a Corea.

Ajuntament ha signat el document
“No eren bruixes, eren dones”

impulsat per la revista Sapiens per tal
de dignificar la memòria històrica de
totes les víctimes de la cacera de bruixes
a Catalunya. El manifest, al que també
s’ha adherit el Museu Thermalia, recorda
que entre els segles XV i XVII més de
700 dones van ser torturades i
executades a la forca acusades de
bruixeria. De fet, Catalunya va ser un
dels territoris d’Europa on més dones
van ser assenyalades i sentenciades.
La iniciativa es presenta com un acte de
justícia històrica, similar a les que ja
s’han dut a terme a països com Suïssa,
Noruega o Escòcia. El manifest fixa tres
objectius: recuperar la memòria

“No eren bruixes, eren dones”. Manifest per
dignificar les víctimes de la caçera de bruixes

d’aquelles dones innocents sense
prejudicis ni falsedats; promoure la
reparació i dignificar-les per mitjà d’actes
de desgreuge; i reivindicar totes les
dones que han estat reprimides al llarg
de la història.

En el cas de Caldes, la investigació
històrica feta per la revista Sapiens
identifica una quinzena de dones que
van ser perseguides durant el segle XVII
acusades de bruixeria. Segons aquesta
recerca, liderada pels historiadors
Agustí Alcoberro i Pau Castell, disset
dones del municipi van ser jutjades pel
batlle de Caldes entre el 1615 i el 1621.
Dotze d’elles van morir a la forca i una
va fugir. Dos casos van ser traslladats a

la Inquisició de Barcelona, el de Maria
del Portal, la causa de la qual va ser
desestimada, i el d’Eulàlia Ursola, que
va ser absolta. De fet, el 2019 el Museu
Thermalia ja va acollir l’exposició “Lo
negosi de les bruixes. El procés de
Caldes 1619-1621” que recuperava els
casos de desenes de dones, calderines
i vallesanes, que van ser assassinades,
torturades o empresonades al municipi
acusades de bruixeria o heretgia.
L’adhesió al manifest coincideix amb
l’aprovació al Ple de març de la proposta
de l’Associació La Forca en què demana
que s’atorgui el nom de Passatge de les
Bruixes al passatge situat al carrer Joan
Samsó, entre el carrer del Forn i la Plaça
de la Font del Lleó.

MMB
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
19/03/2021
Núm. Oferta
305412 OPERARI METAL·LÚRGIC
305337 CUIDADOR/A DE PERSONA

GRAN EN DOMICILI
305039 DEPENDENT/A

(PRODUCTES CÀRNICS)
304984 TÈCNIC/A EN UNGLES

(JORNADA PARCIAL TARDES)
304868 COMPTABLE JUNIOR

(JORNADA PARCIAL)
304451 AUX COMPTABLE /

ADMINISTRATIU (Junior)
304240 ENGINYER PROGRAMADOR

(ROBOTS, PLC’S)
303964 CONDUCTOR/A MAQUINÀRIA

CONSTRUCCIÓ
303859 ESTETICISTA
303738 PALETA  OF 1a
303532 PLEGADOR INDUSTRIA

METAL·LÚRGICA
303528 MANTENIMENT INDUSTRIAL
303473 AUXILIAR INTERN I EXTERN

OFICINA AGÈNCIA
D’ASSEGURANCES

303472 DIRECTOR/A  AGÈNCIA
ASSEGURANCES

302836 TÈCNIC/A COMERCIAL AMB
ANGLÈS

Podeu consultar i inscriure-us a les ofertes
actualitzades al web:
www.caldesdemontbui.cat.
Amb motiu de la situació d’excepcionalitat
motivada pel COVID-19, els serveis de la
Piqueta funcionen amb cita prèvia (Tel.
Atenció directa 93 862 70 25).  Per via
telemàtica, no dubteu a contactar-nos a
través dels correus electrònics següents:

    • borsatreball@caldesdemontbui.cat
    • clubfeina@caldesdemontbui.cat
    •  clubfeina16@caldesdemontbui.cat
    • pfo@caldesdemontbui.cat

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 l’oportunitat de formar part dels
processos de selecció que siguin d’interès
per a les persones que cerquen ocupació.

Subvencions
extraordinàries
Covid-19: sol·licituds del
25 de març al 3 de maig
L’Ajuntament impulsa tres línies de
subvencions adreçades a les activitats
econòmiques locals per fer front a la crisi
econòmica derivada de la Covid-19.
Sol·licituds del 25 de març al 3 de maig
• Presentació de sol·licituds:  del 25 de març
al 3 de maig
•Tramitació electrònica a:
www.caldesdemontbui.cat/subvencionscovid
o presencial demanant cita prèvia a través
del telèfon 93 865 56 56 o la web
www.caldesdemontbui.cat/citaprevia.
L’Ajuntament us ofereix el servei
d’assistència a la tramitació electrònica
OAC360º. Tel.  93 865 14 40 – A/e:
oac360@caldesdemontbui.cat
• Trobareu les Bases al tràmit Sol·licitud
de subvenció extraordinària Covid-19:
www.caldesdemontbui.cat/subvencionscovid

Atenció telemàtica del
Síndic de Greuges a
Caldes de Montbui
El 14 d’abril, l’equip del Síndic de Greuges
atendrà telemàticament a les persones que
vulguin fer consultes o presentar alguna
queixa. Les visites seran ateses per vídeo
trucada o per telèfon i cal concertar
l’entrevista prèviament trucant al número
de telèfon 900 124 124 o enviant un corre
electrònic a sindic@sindic.cat

Instagram Live:
Commemoració dels 90
anys de la proclamació de
la II República
Amb motiu dels 90 anys de la proclamació
de la II República, el 14 d’abril, a les 18 h, a
través d’@AjCaldesMontbui, podreu seguir
la xerrada «L’obtenció del sufragi femení
durant la II República». La xerrada anirà a
càrrec de Josep Lluís Martin Berbois,
Doctor en Història Contemporània per la
UAB. L’acte el presentarà la regidora de
Patrimoni i Memòria Local, Carme Germà
Vila.

JOCen10, el concurs de
jocs de taula en català
Participeu en el concurs JOCen10, del 29
de març al 19 d’abril, per promoure la
creació de tutorials sobre jocs de taula en
català. Consulteu les bases al web del CPNL
i a cpnl.cat/jocs
Enguany el concurs va adreçat principal-
ment a joves majors de 18 anys i busca la
participació de persones interessades tant
en els jocs de taula com en la difusió de
continguts a través de les xarxes socials.

Comença la prohibició
de fer foc al bosc, del 15
de març al 15 d’octubre
El Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació informa que del 15 de
març al 15 d’octubre no es pot fer foc als
terrenys forestals i en la franja de 500
emtres que els envolta.

Premi Atrapallibres a la
Biblioteca
La Biblioteca conjuntament amb nens de
l’Escola El Calderí participen en la categoria
de 9 anys del Premi Atrapallibres.
L’activitat, convocada pel Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT), té com
a objectiu estimular la lectura i la
imaginació en els infants. Cada nen s’ha de
llegir 3 obres preseleccionades i després,
a partir d’unes trobades per comentar-les
plegats, cadascú farà de jurat i s’enviaran
les puntuacions com a grup de biblioteca
al ClijCAT.

L’Escola de Música Joan
Valls obre l’escola a les
xarxes socials
Cada dilluns, fins a finals de maig, l’EMM
Joan Valls publicarà al Facebook (Escola
Municipal de Música Joan Valls) i a
l’Instragram (@emmjoanvalls) un vídeo per
mostrar l’activitat que es dur a terme a
l’escola.
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Anem al Casino
Dissabte 10 d’abril – Casino de Caldes
18h.  Sessió de rialles “Sóc feliç” amb Dàmaris Gelabert.
Preu infantil 10 euros, adult 12 euros.

Fins diumenge 11 d’abril – Espai d’Art Casino
Exposició de fotografía “Isiyooneka” (Suahili) Invisibilitat (de la dona)
a càrrec del calderí Quim Dasquens. Org. Artsgrup.

Dissabte 17 d’abril – Espai d’Art Casino
19h. Inauguració de l’exposició ArtsBril del col.lectiu ArtsGrup.
Serà presencial i per Zoom:
https://zoom.us/j7826908089. Id de l’acte: 7826908089

Dissabte 17 d’abril – Casino de Caldes
20h. Cicle joves músics, grans concerts.
Concert de la calderina Núria Vives, soprano.
Preu entrades; 6/9 euros.

 l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui, com a la majoria d’administra-

cions públiques comarcals, autonò-
miques i estatals, ha quedat definitiva-
ment instaurat el sistema de cita prèvia,
que facilita la tramitació ciutadana sense
cues i que ha permès mantenir oberta la
tramitació administrativa en temps de
pandèmia.
La situació sanitària, a més, ha
intensificat la demanada ciutadana
d’accés telemàtic a l’administració.
L’Oficina d’Atenció Ciutadana va
instaurar el sistema de cita prèvia
telefònica l’any 2020 fruit de les mesures
de seguretat Covid-19. I, aquest març,
afegeix el servei de cita prèvia telemàtica,
completant així un servei que, malgrat
sorgir d’una situació de crisi sanitària,
suposa un gran salt en l’accés de la
població al seu ajuntament.

Ho han explicat en roda de premsa el
regidor d’Atenció Ciutadana, David
Través, i Montse Campos, responsable
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
En la mateixa roda de premsa ha estat
presentat el servei d’Enquesta de
Satisfacció per a persones que facin
tramitacions presencials, que trobareu
a l’OAC a partir d’ara.

En aquesta primera fase, i amb la
voluntat d’ampliar en breu els tràmits,
es podrà demanar cita prèvia de manera
telemàtica per qüestions relacinades
amb:
· Atenció ciutadana - Registre
· Cementiri
· Gent gran
· Habitatge
· Idcat
· Padró d’habitants

També des del març, a l’OAC trobareu
una pantalla per poder valorar el vostre
grau de satisfacció per l’atenció
presencial rebuda. Ho podreu fer amb
el codi QR que apareix al tiquet de torn.

D’altra banda, l’abril de 2020
s’incorporen tràmits electrònics
relacionats amb el Padró, fins llavors
només presencials.

L’Ajuntament incorpora el servei de Cita
prèvia electrònica
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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 -

 través de l’Espai Jove El Toc,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui

posa en marxa un servei de Salut per a
joves, amb l’objectiu d’informar i
assessorar al voltant de les drogues, la
sexualitat, l’alimentació i la promoció
d’hàbits saludables, complementant els
tallers que es realitzen als instituts en
matèria de salut jove des de l’any 2008.
Laia Cuscó, regidora de Joventut, i
David Sanitjas, responsable del servei,
han presentat en roda de premsa, la
iniciativa sorgida de les línies
estratègiques del Pla Local de Joventut
2017-2021, en les que la Regidoria de
Joventut treballa en l’eix de polítiques
d’emancipació.
Dels cinc àmbits que engloba aquest eix
—educació i formació, treball, salut,
habitatge, mobilitat i cultura— s’ha
prioritzat i avançat en l’àmbit de la salut.
El plantejament és que l’emancipació i
la construcció de projectes vitals no són
possibles sense la salut, entesa com a
benestar en un sentit global: benestar
físic, emocional, afectiu i social.

Funcionament del servei de Salut per a
Joves
El servei de Salut per a Joves, és gratuït
i està dirigit a joves de 12 a 30 anys,
familiars i professionals que estiguin
interessats en orientació i assesso-
rament sobre temes de salut que els
puguin inquietar o pels quals puguin
sentir curiositat, dubtes o necessitat
d’informació.
Aquest servei es realitzarà a l’Espai Jove
El Toc (C. Font i Boet 4) el segon i quart
dijous de cada mes de 17 h a les 20 h.
Qualsevol persona interessada, pot fer
les seves consultes, bé físicament al
propi equipament, o de forma
confidencial a través de Whatsapp o
mòbil -Tel. 93 865 46 55  / 674 32 35 78-,
Instagram -@eltoc- o email -

Nou servei de Salut per a joves a l’Espai
Jove El Toc

habitatge@caldesdemontbui.cat-, en el
mateix horari establert del servei.
El servei oferirà, també, una
programació de tallers monogràfics
específics sobre temes d’interès i
activitats dirigides a la prevenció de

riscos en temes de salut.
Els educadors de carrer es faran ressò
del servei, de manera que els i les joves
calderins i calderines sàpiguen que
tenen un lloc on acudir i fer consultes
en temes de salut.

A
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Apunts històrics

quest mes l’arxiu presenta l’acta de
la reunió del Ple Municipal el dia 14

d’abril de 1931 reunit a les deu de la nit
per proclamar l’arribada de la II
República Espanyola a l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

El diumenge 12 d’abril de 1931 es van
celebrar eleccions municipals a tota
Espanya, unes eleccions que van ser
interpretades com un plebiscit sobre el
règim monàrquic. Amb una participació
del 67% del cens electoral -els homes
majors de 25 anys- els partits
republicans, socialistes i nacionalistes
van guanyar a la majoria de les capitals
de província i als nuclis industrials. Tot i
que a les zones més rurals la monarquia
va mantenir el seu suport.

El document de l’abril és l’acta del Ple
Extraordinari del 14 d’abril de 1931
per proclamar la II República

Els regidors del municipi d’Eibar van ser
els primers de l’estat que van proclamar
la república, el matí del 14 d’abril de 1931
i, a continuació, és va anar estenen pels
altres ajuntaments de l’Estat. A
Catalunya, el 14 d’abril a dos quarts de
dues, Francesc Macià va proclamar
“L’Estat Català, que amb tota la cordialitat
procurarem integrar a la Federació de
Repúbliques Ibèriques”

A Caldes, els regidors electes el 12
d’abril a les eleccions municipals es van
reunir el dia 14 a les deu de la nit per
proclamar la república a l’Ajuntament de
Caldes de Montbui. Durant el ple, es va
llegir la proclama de Francesc Macià i
es va posar la bandera republicana a
l’ajuntament, mentre que de fons

s’escoltava la Marsellesa interpretada
per la banda municipal.

La II República es va proclamar el 14
d’abril de 1931 i va finalitzar l’1 d’abril de
1939 amb la finalització de la Guerra Civil,
amb la victòria del militars sublevats i
l’inici del règim franquista.

Precisament per commemorar els 90
anys de la proclamació de la II
República, el proper 14 d’abril a les 18 h
l’Arxiu Municipal ha organitzat una
xerrada sobre “L’obtenció del sufragi
femení durant la Segona República” a
càrrec de Lluís Martín Berbois.
La conferència es podrà seguir a través
del perfil d’Instagram:
@AjCaldesdeMontbui.

A
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quest dimarts, les formacions
polítiques locals del PSC, CUP,

Junts i PP han fet una roda de premsa
davant l'Ajuntament.
El comunicat que han llegit vol
expressar la seva oposició
conjunta i ferma al projecte de
construcció de l'aparcament a
l'altre cantó de la riera, l'espai E9
de la Zona Balneària.
Primerament, les formacions
polítiques esperen que aquest
mes d'abril, el govern d'ERC retiri
la modificació al POUM que
donava llum verda al desenvolu-
pament de projectes de titularitat
privada a la zona.
Respecte al projecte d'aparcament, els
grups polítics han presentat una
instància on exposen que l'actuació
indicada no s'ajusta al contingut del
vigent POUM ni a l'esperit de conteni-
ment urbanístic que el regeix. El POUM

descriu que la finca hi seria permès
equipaments balnearis municipals de
nova creació, que difereix del projecte
d'aparcaments provisionals.

Segons les formacions polítiques, el
projecte no inclou cap identificació d'un
problema real, generant un problema de
trànsit al pont d'accés, sense analitzar
els possibles impactes en la mobilitat.
També han comentat que el projecte

descriu l'actuació com a provisional
sense aclarir el termini de vigència ni la
futura actuació un cop finalitzi la
provisionalitat.

Així, tots els partits de
l'oposició a l'Ajuntament
exigeixen que l'equip de
govern retiri immediatament
l'aprovació del projecte
constructiu de les obres
d'obertura del Parc de Can
Rius, i la implantació d'usos
provisionals a la finca
municipal.
Demanen que si l'equip de
govern vol tirar endavant el
projecte ho faci en la zona

d'equipaments contigua a la zona
esportiva i escolar. I creuen que per dur
a terme aquesta unificació, cal crear un
espai de diàleg amb la ciutadania i la
resta de forces polítiques representades
al Ple de l'Ajuntament.

PSC, CUP, Junts i PP es mostren contraris
al nou aparcament a l’altre costat de la riera
A
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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.

L

La llimona: el millor
alcalinitzant natural

a llimona (Citrus llimona) és un dels cítrics més consumits en el món sencer.
Originària de l'Himàlaia, va ser introduïda pels àrabs al nostre país en el s. XIII.

No en va, el seu nom prové del terme àrab (laymún).
Conté moltes propietats beneficioses per al nostre organisme.
La forma més habitual de prendre-la és amb aigua tèbia en dejú.

Coneguem alguns dels principals beneficis que ens aporta el seu consum:
- Conté potassi, fibra, calci, cafeïna, flavonoides i un alt contingut en vitamina C
(aproximadament el 50%).
- És antioxidant i ajuda al sistema immunitari.
- Combat el restrenyiment.
- Optimitza la salut del cervell.
- Retarda la degeneració i l'envelliment cel·lular.
- Combat l'estrès.
- És depuratiu i aprima.
- És un bactericida ideal, desinfecta ferides i ajuda en
els processos de cicatrització.
- Ajuda a eliminar les pedres del ronyó.
- És un remei natural per als refredats i la faringitis.
- És un gran alcalinitzant, regulant el pH de la sang.
- Manté la pell tersa i és un potent antiarrugues
- Augmenta la capacitat d'absorció de ferro, per la qual cosa combat l'anèmia.

e color vermell intens, brillants, saboroses i dolces les maduixes pertanyen a
la família de les Rosàcies i d'ella existeixen més de 1000 varietats a tot el món.

És Huelva la ciutat espanyola que més produeix en l'àmbit nacional. La temporada
de maduixes abasta des del mes de febrer fins a maig i les seves utilitats en la
cuina són innombrables, des d'en fresc com a fruites, en batuts, integrades en
amanides o en compota o melmelada... Sigui com sigui sempre estam boníssimes,
és una de les fruites més populars entre els nens i contenen múltiples propietats
beneficioses per al nostre organisme, entre les quals destaquen:

- Mantenen la salut bucodental, ja que combaten el desgast de l'esmalt dental.
- Són riques en vitamina C (que reforça les defenses) i en vitamina E (amb accions
antioxidants i neutralitzant els radicals lliures, culpables de l'envelliment o l'aparició
d'alguns tumors, com el de còlon).
- Riques també en potassi, mineral necessari en el funcionament del sistema
nerviós i els músculs, a més d'equilibrar els nivells de PH de l'organisme.
- Afavoreixen l'absorció de ferro, per la qual cosa el seu consum és bo per a lluitar
contra l'anèmia.
- Fortifiquen els ossos, gràcies a la presència de magnesi.
- Altes en fibra, que regula el trànsit intestinal.
- Equilibren el colesterol.
- Son pobres en sodi, per la qual cosa eviten malalties o trastorns com la gota, la
retenció de líquids o la hipertensió arterial.
- Són beneficioses també per a la salut ocular perquè contenen pigments com la
Zeaxantina o la Luteïna. EVA REMOLINA

Les maduixes i les seves
propietats
D



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

c/ Avel·lí Xalabarder, 17 - tel. 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

L’

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Consells per a envellir
de manera saludable

OMS (Organització Mundial de la salut) defineix l'envelliment actiu com el
procés d'optimització d'oportunitats de salut, participació i seguretat amb

l'objectiu de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen.
Sabem que tots arribarem a envellir abans o després, l'important per tant és
plantejar-se i saber de quina forma i en quin estat volem arribar a la vellesa i com
volem gaudir d'ella. Els nostres hàbits d'activitat física, alimentació o comportament
influiran molt en això, per la qual cosa és essencial considerar alguns factors que
poden ajudar-nos a millorar.

1. Alimentació. Sens dubte és un dels principals elements que més afectaran el
nostre estat de salut. Segueix una dieta variada, equilibrada que contingui tots els
nutrients i vitamines necessàries. Per a això, aposta per les fruites i verdures i evita
en la mesura que sigui possible la sal, els sucres, els productes refinats, les
begudes calòriques, els fregits i els aliments processats.
2. Activitat física. Amb mitja hora d'activitat física diària és suficient. Caminar, per
exemple, ens ajudarà molt a mantenir el nostre cos saludable. A més, fer-ho també
millora l'estat d'ànim, millora l'equilibri i la postura, s'adorm millor i fomenta
l'autonomia.
3. Cuida la teva salut. Fes-te les revisions mèdiques periòdiques, evita
automedicar-te, protegeix-te del sol, beu molta aigua i vigila la teva salut bucodental.
També és important que realitzis revisions dels teus peus habitualment. Amb l'ajuda
d'un mirall, observa les plantes dels peus, i davant qualsevol signe de nafres,
úlceres o butllofes, acudeix al teu metge.
4. Cuida també la teva ment. No només cal cuidar el cos. Mantenir-se actiu
"mentalment" també és molt important. Llegeix llibres o revistes, practica jocs de
taula, participa en grups de debat, aprèn informàtica, posa't a estudiar o realitza
qualsevol mena de taller o activitat artesanal. A més d'aprendre, coneixeràs gent
nova i podràs relacionar-te.
5. Has de sentir-te útil en la família i en la societat. Per a això, apunta't a algun
voluntariat, a ser president de la teva comunitat de propietaris, etc. I no deixis
d’assistir a concerts, teatre, cinema o festes. Et farà sentir millor.
6. Aprofita per a viatjar i anar on sempre vas voler i per falta de temps no vas
poder. Estén això a qualsevol altra activitat que hagis volgut fer i se't va quedar
pendent.
7. Allunya't del tabac i de les begudes alcohòliques de manera habitual.
8. Adapta la teva llar. Elimina totes les barreres arquitectòniques que puguis,
canvia la banyera per una dutxa, instal·la un llit o un sofà articulat, fes rampes,
salva escales... Amb tot això evitaràs accidents i lesions musculars.
9. Dorm bé. EVA REMOLINA
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Pastís de formatge
E

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

l pastís de formatge és sens dubte
una de les receptes de pastissos

més fàcils de preparar i de les més
gustoses, i, gràcies a la seva textura
entre pastosa i cremosa i al seu sabor
suau, és sempre una garantia d'èxit.
Encara que hi ha maneres de preparar-
lo fred, sense necessitat de fornejar,
aquesta recepta es basa en el pastís
més tradicional i la veritat és que
treballar-la al forn la fa un xic més
especial. Preparar-lo no requereix més
de 10 de minuts.

Els ingredients que utilitzarem per a
unes 6 persones són:
. 500 g de formatge crema (tipus
Philadelphia)
. 400 ml de nata líquida
. 200 g de sucre
. 4 ous
. 20 g de farina
Hi ha l’opció d'utilitzar llet condensada,
però en aquest cas, eliminarem de la
recepta el sucre perquè no resulti
massa dolç.

Per a la base:
350 g de galetes tipus Maria
70 g de mantega

El primer que farem serà encendre el
forn i deixar-lo durant uns 15 minuts a
200ºC.
Mentres, començarem amb la base. Per
a això, fiquem les galetes en una bossa
hermètica de cuina, la tanquem bé, i
triturem les galetes amb ajuda d'un corró
de cuina fins que quedin en pols. Una
vegada les tenim, barregem amb la
mantega fosa i tota la mescla, la posem
en el fons del motlle del pastís, prement-
la bé perquè ens quedi la superfície
llisa. La portem al congelador.
Mentre es refreda la base, ens posem
amb el farciment.
En un bol gran, batem els ous i
barregem amb el sucre amb l'ajuda de

les varetes. Quan la massa estigui
homogènia, afegim el formatge crema i
removem bé amb una cullera perquè
s'integri bé. Batim. A continuació
posarem la crema de llet o nata i farem el
mateix.
Finalment, afegirem la farina prèviament
tamisada i barrejarem bé.
Una vegada ho tenim tot ben integrat, ho
abocarem damunt de la base de galetes
i ho fiquem en el forn uns 45 minuts a

uns 180ºC, però tot dependrà de cada forn.
Una vegada finalitzat el temps, el deixem
a l'aire uns 10 minuts perquè reposi, i
després ja podem ficar el nostre pastís
a la nevera durant unes 2 hores.

Per a la cobertura, podem deixar-lo tal
qual, recobrim de la melmelada que més
ens agradi o empolvorem simplement
per damunt amb coco ratllat o sucre
glacé. EVA REMOLINA



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

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

NET BULLON Empresa de neteja

Dos monuments
A la ciutat de Millau, al centre de França, es poden veure dos monuments: El
primer és una obra grandiosa: és el viaducte que passa per sobre de la vall del
riu Tarn, el pont més alt del món, inaugurat el 2004. Per presentar-lo s’han
utilitzat tots els superlatius: longitud: 2840 m. Amplada: 32 m. Altura màxima :
343 m. La seva arquitectura i realització constitueixen l’admiració de nombrosos
visitants que s’apinyen per veure aquesta meravella del talent humà.
El segon, més antic i d’aparença modesta, està alçat prop del viaducte. És una
estela coronada per una creu que porta la següent inscripció: “Jubileu 1851.
Viva Jesús!. Ell ens dóna la seva sang, donem-li el nostre cor. Visca la creu, és
la nostra salvació, la nostra consolació, la nostra esperança”.
Arribarà un dia en què, del primer monument no quedarà res, ja que la Bíblia
diu que “els cels desapareixeran amb estrèpit, els elements amb una flamarada
es desintegraran, i la terra amb tot el que conté serà consumida” (2ª Pere 3:10).
Al segon monument li passarà el mateix, però el missatge que porta, sempre
actual, record d’un esdeveniment que va tenir lloc fa més de 2000 anys,
subsistirà eternament. “Tot el que Déu fa serà perpetu” (Eclesiastès 3:14).

Que tinguis un bon dia!

35.000 persones
sordes podran
accedir amb més
facilitat a la nova
app del 061 Salut
Respon
El Sistema d’Emergències Mèdiques ha
presentat la nova app 061 Salut Respon.
Aquesta nova versió ofereix la
possibilitat que persones sordes
puguin contactar directament amb el
061 a través d’un servei de video-
trucada atès per intèrprets en llengua
de signes. Aquesta funcionalitat és
pionera a l’Estat espanyol i permet una
millor accessibilitat al sistema de salut a
un col·lectiu de 35.000 persones
sordes a Catalunya.

El nou sistema és intuïtiu per facilitar-
ne l’ús a tota classe de col·lectius i per
reduir l’escletxa tecnològica. A través de
l’app del 061, la primera pantalla que
apareix és un telèfon, on les persones
sordes han de configurar la possibilitat
de llenguatge de signes i aquesta
pantalla canvia i apareix una video-
càmera. En el moment que una persona
contacta a través de l’aplicació el SEM
pot saber qui és i on es troba.

Aquesta nova versió integra altres
funcions que no només són dirigides
a persones sordes. Incorpora novetats
amb l’objectiu d’oferir un ventall més
ampli d’opcions al ciutadà a l’hora de
consultar informació, com són la
inclusió d’un xatbot i d’un apartat de
Preguntes Freqüents sobre la Covid-19
i altres qüestions sanitàries. “El gran
objectiu que té el 061 i el SEM és ser
accessibles i equitatius a tots els
ciutadans”, expressa la doctora Núria
Torres.

Des de la seva creació l’any 2015, l’app
061 Salut Respon ja compta amb
aproximadament 350.000 descàrre-
gues. La nova actualització ja està
disponible des de fa més de deu dies.




