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Agenda
Divendres 11 de juny
Vestíbul de la Biblioteca de Caldes
18h Xerrada “La Maternitat d’Elna”, a
càrrec de l’historiadora i escriptora
Assumpta Montellà. Activitat gratuita.
Cal sol.licitar inscripció a:
arxiu@caldesdemontbui.cat o al tel.
627026694.

Dissabte 12 de juny
Avda. de Pi i Margall
12h
Actuació Bastonera amb els Bastoners
de Caldes.
Plaça Neus Català (les hortes)
18h
11a edició Simfònic, Festival Concerts
Simultànis. Concert dels combos  de
l’escola Tot Música Ensenyament.
Sala petita Casino
19h
Presentació del llibre “Piel de alma” del
calderí  Josep Checa,   amb diverses
intervencions i actuacions.
Sala Noble de Can Rius
19.30h
Concert Solidàri en benefici de l’Obra
Social de Sant Joan de Déu, amb la
Coral El Calderí.

Diumenge 13 de juny
Davant Casino
12.30h Cicle Joves Músics, Grans
Concerts. Concert-vermut amb Marta
Shanti, al carrer del Forn, davant del
Casino. Entrada amb vermut: 10 euros.

18, 19 i 20 de juny
Antic Col.legi del Carme
Visita acompanyada i exposició de
fotografies cedides per la ciutadania.
Reserva d’entrades :
www.caldescultura.cat

Divendres 18 de juny
Sala Noble de Can Rius
20h “Torna, dolç amor”, concert de
guitarra i veu a càrrec del duet format
per Clara Enrich Genestar i el calderí Ion
Carrasco López.  Activitat gratuita.
Reserva d’entrades a:
www.caldescultura.cat

Dissabte 19 de juny
Cim del Pic del Vent
10.30h Cantada per als presos i encau-
sats polítics, la llibertat d’expressió i els
drets humans. Es cantarà “Més lluny” de

Viatge Ítaca de Lluis Llach. Es poden
portar instruments. Distància de 2 m i
sempre portar mascareta.

Dissabte 19 de juny
Casino
17h  “El castell màgic”, l’espectacle
infantil i familiar del Mágic Andreu, amb
la col.laboració de Los Tetes Clowns.
Entrades a la venda a Atrapalo.com.
Org. Soko.
19h Cicle Parlem de Cultura Popular
“Orígens i evolució de la Flama del
Canigó. Intervindran Vicenta Pallarès,
presidenta d’ACC i laia Cuscó, regidora
de Cultura de l’Ajuntament de Caldes.
Sala petita. Activitat gratuita.

Diumenge 20 de juny
Sala Noble de Can Rius
19h Concert a càrrec de l’Orquestra
Municipal i l’Octet de l’Escola Municipal
de Música. Activitat gratuita. Reserva
d’entrada a: www.caldescultura.cat
Avda. Pi i Margall i c/ Montserrat
De 10 a 21 h
18a Fira Botiga
Org. UCIC
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D esprés d'un any de lapsus per la
pandèmia, aquest any s'ha pogut

fer una mostra reduïda del que es feia
cada any per Corpus. Així el dissabte i
diumenge passat, el nucli antic de la vila
va fer una gran flaire de flors i va lluir
molt art.

La Mostra Floral feta per les floristeries
de Caldes, es va ubicar a les Termes
Romanes, lloc on va destacar molt en
aquest marc, que a més, hi havia l'ou
com balla, que va fer la comissió de
Corpus, com també els dos rams que
lluïen a l'entrada del Casino.

La catifa ubicada davant l'ajuntament va
ser espectacular, feia 12 m x 3 m, feta
per voluntaris. L'escut que hi havia de
Caldes al mig de la catifa, va ser la
primera catifa que es va fer fa 25 anys.
També una de flors a càrrec de l'Esplai
Grifoll i una altra que van fer infants
voluntaris.

La darrera estava davant la Font del Lleói
hi posava "pregàries amb art", dedicada
als països que actualment estan amb
índex alarmant de Covid-19: Índia, Japó,
Brasil i Colòmbia, i que tots els catifaires
del món van fer als seus pobles i ciutats
amb el lema escrit en els seus idiomes.
També el passadís de l'església de Santa
Maria hi havia una catifa feta també per
voluntaris.

La catifa de davant de l’Ajuntament, feta
per 18 persones durant 9 hores, va patir
actes vandàlics la nit anterior, cosa que
va mostrar el rebuig i la condemna dels
organitzadors.

La tarda de dissabte va tenir lloc les
inauguracions, tant de les flors, catifes,
com de l'exposició de fotografies "25
anys de catifes a Caldes" al Casino.
Als actes hi van assistir la presidenta
d'Acció Cívica Calderina, Vicenta
Pallarès, acompanyada de la junta i
comissió de Corpus, l'alcalde de
Caldes, Isidre Pineda acompanyat de
dues regidores, Laia Cuscó i Carme
Germà, Àngels Torras del Departament
de Cultura de la Generalitat i Francisca
Alsina, presidenta de la taula del Tercer
Sector. MMB

Flors i catifes tornen al centre històric

JDB
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Ajuntament ha obert la tercera
convocatòria de subvencions

extraordinàries per la COVID-19 per
ajudar a les activitats econòmiques
afectades per la pandèmia. Aquesta
nova convocatòria està dotada amb
80.000 euros i està adreçada al col·lectiu
de treballadors autònoms en general, a
les activitats econòmiques amb ocu-
pació de la via pública (venedors del
mercat setmanal) i als usuaris i usuà-
ries del Centre d'Iniciatives Empresarials
de Caldes de Montbui.
Els diners destinats a cada una
d'aquestes línies d'ajuda i els criteris per
optar-hi són diferents per cada cas.

- Les ajudes per activitats econòmiques
amb ocupació de via pública (mercat)
tenen una dotació econòmica de
20.000 euros. Hi poden optar totes
aquelles persones físiques i/o jurídi-
ques que estiguin donades d'alta com
a empresa o autònom el 13 de març del
2020. O sigui, abans de la declaració de
l'estat d'alarma. També cal que constin
al padró de la taxa d'ocupació de la via
pública (mercat) del 2020 i del 2021. En
aquest cas, la subvenció correspondrà
al 50% de l'import que s'hagi abonat en
concepte de taxa d'ocupació de la via
pública l'any 2020.

- Les ajudes destinades a les activitats
econòmiques usuàries del Centre
d'Iniciatives Empresarials tenen una
dotació pressupostària de 15.000 euros.
Hi poden optar totes aquelles persones
físiques i/o jurídiques que estiguin
donades d'alta com empreses o
autònoms abans de l'aprovació de les
bases reguladores d'aquesta convoca-
tòria. I, a més, que constin al padró de la
taxa d'ocupació del Centre d'Iniciatives
Empresarials de 2020, i de 2021. En
aquest cas, l'ajuda correspondrà al 50%
de l'import que consti en el padró del
Centre d'Iniciatives Empresarials,
Caldes emprèn, de l'any 2020, per a les
empreses que també constin en el
padró de 2021 i continuïn ocupant un
espai de les mateixes característiques
(mòdul, nau, domiciliació o coworking).

S’obre la tercera convocatòria
de subvencions  per la COVID-19
L’ - Les ajudes per persones treballadors i

treballadores autònoms repartiran
45.000 euros entre els autònoms que
desenvolupin la seva activitat
econòmica al municipi i que estiguin
donats d'alta com a professionals
autònoms abans de la data al de
publicació de les bases reguladores de
la convocatòria d'aquests ajuts. També
han d'acreditar que no han rebut cap
altra subvenció en la 2a convocatòria,
ni sol·licitin cap altra línia de la present
convocatòria. Els beneficiaris d'aquesta
ajuda rebran un import de 200 euros.
El termini per presentar les sol·licituds
és del 8 al 30 de juny.

David Través, regidor de Govern Obert i
Atenció Ciutadana, Indústria, Empresa
i Treball, i Hisenda, va comentar durant
la presentació de les ajudes a la premsa,

que des de l'Ajuntament es vol seguir
donant suport amb línies de
subvencions en aquest cas a
autònoms, paradistes del mercat i a
usuaris del Centre d'Iniciatives
Empresarials de Caldes.

L'alcalde Isidre Pineda va recordar que
des de l'Ajuntament es va habilitar un
pla de xoc econòmic, ja que van
prendre consciència de la importància
de la crisi econòmica que hi hauria arran
de la pandèmia. Aquesta nova línia
d'ajudes, que era necessària perquè
sobretot engloba sectors que no havien
rebut ajudes municipals fins ara,
transmeten el missatge que
l'Ajuntament està fent costat a al teixit
empresarial i els hi presta el suport que
es mereixen.

JDB
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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 -

a nova campanya de promoció
turística de Caldes de Montbui té

com a objectiu fomentar les visites
guiades per conèixer millor alguns dels
principals valors patrimonials i trets
característics del municipi. Per això,
s’han elaborat quatre vídeos basats
cada un d’ells en un fals mite (un fake)
sobre la localitat. Aquests vídeos,
protagonitzats pel doblador i locutor de
ràdio i televisió Xavier Serrano, són
l’element principal d’aquesta nova

campanya turística que també busca
atraure visitants de proximitat en aquest
primer estiu post pandèmia. Els vídeos
es distribuiran a través de les xarxes
socials i es faran campanyes especí-
fiques per difondre’ls. En la darrera Taula
de Turisme, celebrada el febrer de 2020
es va aprovar tirar endavant aquesta
proposta a través dels pressupostos
participatius, per un import de 5.000
euros.

Més enllà de la promoció turística, els
vídeos estan també pensats perquè es
puguin fer servir a nivell educatiu i
pedagògic en el museu, i que siguin
vàlids a llarg termini. Un element més,
també pels propis veïns de Caldes de
Montbui, per incentivar la visita a
l’exposició permanent sobre termalisme
del Museu Thermalia per tenir la
informació, de veritat, sobre les aigües
termals del municipi.

Quatre vídeos, quatre fakes
Cada una de les peces promocionals

La nova campanya de promoció turística
desmunta alguns dels falsos mites
que hi ha sobre Caldes

explica primer el fals mite com si fos cert
i, posteriorment, es desmenteix amb les
corresponents explicacions del
presentador. Tot plegat amb un to irònic
i amb recurs d’animacions gràfiques. La
idea és que la campanya sigui una
proposta irreverent i divertida a la
vegada, seguint la línia de les darreres
iniciatives de promoció turística que
s’han dut a terme. L’encarregat d’ela-
borar el contingut dels vídeos ha estat
el calderí Jordi Graví.

Els vídeos plantegen quatre falsos mites
sobre el municipi:
1. Que al subsol de Caldes de Montbui
hi ha un volcà i, per això, surt aigua
calenta.
2. Que Manolo Hugué va venir a Caldes
perquè l’hi agradaven molt les flors del
remei i els Carquinyolis.
3. Que antigament es tiraven monedes i
bitllets a les termes romanes perquè es
creia que donava sort. Això però, va

taponar els desaigües i va provocar la
inundació de la plaça de la Font del Lleó
i, per això, es va haver de renovar
completament.
4. Que Cleòpatra va visitar les termes i
es va fer omplir les termes romanes amb
llet de burra per banyar-s’hi.

Una aposta pel turisme intern i de
proximitat
La nova campanya està pensada en la
situació post pandèmia dels propers

mesos, en què tot apunta que hi haurà
un creixement important dels turisme
intern i de proximitat. Les dificultats i
incerteses que hi ha, encara, per fer
grans viatges fa preveure un increment
important d’aquest tipus de turisme. Per
això, s’ha pensat un tipus de contingut
que pugui cridar l’atenció dels
municipis veïns i de potencials turistes
de proximitat perquè visitin el nucli antic
de Caldes de Montbui i Thermalia.
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Anem al Casino
Dissabte 12 de juny – Casino
De 12 a 14h  Diada de portes obertes.
Sala petita Casino
19h Presentació del llibre Piel de alma del calderí  Josep Checa,   amb diverses
intervencions i actuacions.

Diumenge 13 de juny – Davant Casino
12.39h Cicle Joves Músics, Grans Concerts. Concert-vermut amb Marta Shanti,
al carrer del Forn, davant del Casino. Entrada amb vermut: 10 euros.

Dissabte 19 de juny – Casino
17h  El castell màgic, l’espectacle infantil i familiar del Mágic Andreu, amb la
col.laboració de Los Tetes Clowns. Entrades a la venda a Atrapalo.com.
Org. Soko.
19h Cicle Parlem de Cultura Popular Orígens i evolució de la Flama del Canigó.
Intervindran Vicenta Pallarès, presidenta d’ACC i laia Cuscó, regidora de Cultura
de l’Ajuntament de Caldes. Sala petita. Activitat gratuïta.

Mig centenar d'empreses i professionals de
l'eix de la Riera de Caldes comparteixen
experiències sobre transició energètica
M és de mig centenar d’empreses de

l’entorn de la Riera de Caldes han
participat aquest dimecres 2 de juny en
una jornada per intercanviar i posar en
comú les respectives experiències en
matèria de transició energètica als
polígons industrials. L’acte, organitzat per
l’Associació de Municipis de la Riera de
Caldes (AMERC), s’ha dut a terme a
l’Espai de Can Rius de Caldes de Montbui,
tot i que també s’ha pogut seguir de forma
virtual. Es tracta d’una iniciativa per
contribuir en el disseny de polítiques
energètiques locals en clau de
sostenibilitat impulsada pels municipis
que hi ha l’eix de la Riera de Caldes.

Durant la jornada s’ha dut a terme una
taula rodona on s’han presentat les
experiències d’empreses de Caldes de
Montbui, Santa Perpètua de Mogoda, Les
Franqueses, Rubí, Sant Quirze del Vallès i
Viladecavalls, entre d’altres En concret,
hi ha participat Oriol Xalabarder, conseller
delegat d’Electra Caldense (Caldes de
Montbui); Jordi Deumal, president de
l'Associació d'Empresaris i Propietaris
dels PAE's de les Franqueses del Vallès,
que ha parlat de la compra agregada
d’energia; Abel Ortiz, propietari de Tèxtil
Ortiz, que ha exposat la seva experiència
sobre implantació d'eficiència energètica,
plaques fotovoltaiques i energia eòlica
(Polinyà/Sta. Perpètua de Mogoda); Albert
Puig, representant de Rubí Brilla de
l’Ajuntament de Rubí, que s’ha centrat a
parlar de l’autoconsum compartit als PAE
de Rubí i Sant Quirze del Vallès; i Xavier
Juanhuix, representant de VMC-Grup
Circutor (Santa Perpètua de Mogoda)
empresa proveïdora d’aplicacions
d’estalvi energètic.

Isidre Pineda, alcalde de Caldes de
Montbui, i Javier Silva, alcalde de Polinyà i
President de l’AMERC, han estat els
encarregats d’obrir les jornades i donar la
benvinguda als participants, tan
presencials com els virtuals. També hi ha
participat dos representants de la
Diputació de Barcelona. D’una banda,
Carme Melción, de l’Oficina del Canvi
Climàtic i Sostenibilitat, i de l’altra Santi
Macià, del Servei de Teixit Productiu i
Polígons Industrials. La clausura de la
trobada ha anat a càrrec de David Través,
regidor d’Indústria, Empresa i Treball de
Caldes de Montbui.
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L a repressió de l’Estat espanyol
contra l’independentisme no

s’atura. El Grup d’Entitats Inde-
pendentistes de Caldes de Montbui
expressa la seva protesta, i fa arribar el
seu suport al calderí Jordi Solé, que han
afegit a una llarga i ignominiosa llista
de represaliats.

Jordi Solé, que va ser alcalde de Caldes
de Montbui del 2007 al 2019 i és
actualment eurodiputat per ERC, ha
rebut una citació del Tribunal de
Comptes espanyol amb referència a

El nostre suport a Jordi Solé
l’anomenada  causa del Diplocat, que
investiga suposades despeses
irregulars en accions de política exterior
de la Generalitat de Catalunya.

Solé ha estat afegit a una llista de més
de trenta persones imputades, amb
noms com Romeva, Junqueres,
Puigdemont o Mas. Els podrien arribar
a demanar el pagament de 4,5 milions
d’euros.  El mateix Solé ho va explicar
en un tuit, en el qual qualificava la causa
de persecució obsessiva i revenja.

Persecució obsessiva i revenja, sí, , però
també estratègia calculada: dia rere dia
la repressió avança com una
piconadora sobre aquells que han
destacat en el procés per la
independència, bé siguin polítics,
activistes o ciutadans. L’objectiu és
desencoratjar qualsevol repunt del
moviment d’alliberació nacional,
acovardir tot un poble perquè continuï
acotant el cap. Cadascun de nosaltres
ha de decidir si ho vol permetre.

Entitats independentistes
de Caldes de Montbui

l otro día investi-
gando sobre salud

leí que cada persona
respiramos al día
11.000 litros de aire.
Once mil.

Sabiendo que la tierra es redonda igual
que la atmosfera, resulta que el aire que
respira un rico, un pobre, un listo o un
tonto, un chino o un esquimal por poner
algunos ejemplos, es el mismo que
después entra en mis pulmones y me
alimenta a mí.
Los yoguis llaman al aire prana, energía
de vida y es el principal alimento para
nuestra vida, por eso se preocupan de
enseñar a respirar y aprovechar al
máximo ese alimento. Si no respiras
solo unos minutos, te mueres.
 Aunque en algunos lugares el aire está
más contaminado o enfermo, el viento

De la salud y otros temas
ya se encarga de repartirlo. Todos
comemos del mismo plato aéreo.
Por eso me cuesta mucho entender los
prejuicios. Creo que hay que ser muy
ignorante para ser racista, clasista,
machista, supremacista o escogido de
Dios, respirando todos lo mismo.
También supe que cada persona
tenemos en el cerebro diez mil millones
de neuronas que se comunican de
varias formas de tal manera que dan
lugar a una cifra increíble de
conexiones. Lo pongo con letras para
que no haya error como con las
espinacas y Popeye que cuentan que
confundieron la coma con gran
beneficio de los vendedores de
espinacas.
Dicen que las conexiones de las
neuronas son un diez seguido de
ochocientos ceros y ahí ya me quedo

quieto por lo que pueda pasar.
Ya que las tenemos, alguien debería
dedicarse a enseñarnos a utilizarlas un
poco mas para evitar tanto ignorante
despistado.
Yo de momento recuerdo a aquel sabio
que decía “solo sé que no se nada” pero
a mi me gusta más, recordando la
canción, “gracias a la vida que me ha
dado tanto”. Como mínimo neuronas.
Y para contento, el puput (abubilla en
castellano) que el otro día vi en el
césped de la plaza junto a mi casa. Es
un ave preciosa y come insectos a tope.
En treinta años no la había visto por aquí.
Tal vez algo de biodiversidad haya
mejorado.
Salud y alegría si nos deja la pandemia
y si no también.

Pepe Beunza

E
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l passat 3 de juny es va fer l’acte
d’inauguració i el descobriment de

la placa del Mirador de l’Elisabeth Eiden-
benz, un espai situat al final del carrer
de Sant Jordi, en el barri del Puigdomí.
A l’acte hi van participar la coral jove del
Pic del Vent, l’escriptora i historiadora
Assumpta Montellà i l’actriu calderina
Montse Sala.

La proposta de posar el nom d’Elisabeth
Eidenbenz a algun espai de Caldes és
fruit de la iniciativa particular del calderí
Joaquim Campistrón, usuari de l’Arxiu
Històric, que en conèixer la història de
la mestra suïssa va quedar impressio-
nat i va presentar la proposta a la co-
missió del Nomenclàtor de Caldes el
gener del 2020.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el
passat mes de març posar el nom de
Mirador de l’Elisabeth Eidenbenz en
aquest espai tant poc conegut i des del
qual es gaudeix d’una impressionant
vista de Caldes.

Elisabeth Eidenbenz va ser una mestra
suïssa que l’ any 1939, durant la Segona
Guerra Mundial, va fundar a Elna (a la
comarca del Roselló, a la Catalunya
Nord) una institució humanitària
destinada a ajudar les dones emba-
rassades exiliades dels camps de
refugiats del Roselló i a salvar els seus
nadons. Debut a les males condicions
dels camps de refugiats, qualsevol dona
embarassada estava condemnada a
perdre el fill i/o a morir ella en el part.
A la Maternitat d’Elna hi van néixer 597
infants.

S’inaugura el nou Mirador Elisabeth
Eidenbenz
E
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mb coincidència amb el dia
mundial del Medi Ambient de 5 de

juny de 2021 es constitueix una nova
plataforma d’entitats ecologistes,
ambientalistes i veïnals (AAVV) que
inclou les entitats que volen denunciar
la situació insostenible de les
actuals problemàtiques i conflictes
ambientals del Vallès en el context de la
Regió Metropolitana de Barcelona.

Qui som?
SOS VALLÈS es formula a partir d’en-
titats, plataformes, coordinadores i
moviments veïnals ja molt consoli-
dades els darrers anys i altres més
recents. La llista de les entitats que han
impulsat aquesta iniciativa SOM JA 30
entitats i plataformes ciutadanes.

Què és SOS Vallès?
L’accelerat creixement econòmic dels
darrers 50 anys ha comportat una
sobreexplotació dels recursos naturals
i una ocupació i urbanització del territori
com mai havia succeït en la història
humana, amb els greus impactes que
això comporta en el medi ambient, en la
biodiversitat i en la salut humana.

SOS Vallès vol ser un espai de coordi-
nació entre les entitats i plataformes
ciutadanes que lluiten en el Vallès
Occidental i Oriental per a millorar la
preservació del medi ambient, compar-
tint i proposant coneixements, recolzant-
nos mútuament en la defensa de la
Natura, on es formulen propostes
alternatives, i s’identifiquen els impactes
ambientals que s’estan produint en el
territori, entre d’altres.

La mirada que es proposa des de SOS
Vallès, més enllà de la defensa del Medi
Ambient i la salut humana, es plantejar-
nos el VALLÈS QUE VOLEM i això passa
per canviar necessàriament el model
econòmic de creixement a una econo-
mia “decreixentista”, d’una economia de
suficiència per incrementar la parti-
cipació ciutadana en la gestió i planifi-
cació del territori, cosa que actualment
és simplement testimonial. Esperem
que SOS Vallès sigui una eina útil i us
adheriu al treball conjunt i coordinat que
hem iniciat entre els dos vallesos.

Neix la plataforma SOS Vallès
La Plataforma es constitueix amb
un DECÀLEG amb un títol simbòlic EL
VALLÈS QUE VOLEM, que permet ja
plantejar els reptes i conflictes ambien-
tals i la denúncia de la situació d’emer-
gència climàtica, d’emergència ambien-
tal i de preservació dels espais naturals
per la pèrdua de biodiversitat.

 
DECÀLEG - SOS VALLÈS, EL VALLÈS
QUE VOLEM
SOS Vallès vol ser un espai de coordina-
ció entre les entitats i plataformes
ciutadanes que lluiten en el Vallès
Occidental i Oriental per a millorar la
preservació del medi ambient i la salut
humana, comparant i proposant conei-
xements, recolzant-nos mútuament en
la defensa de la Natura, fent propostes
alternaves, identificant els impactes
ambientals que s’estan produint en el
territori, entre d’altres.

1. Un Vallès amb una nova cultura dels
parcs naturals, del bosc i de la
conservació forestal.
2. Un Vallès que recuperi, proteigeixi i
que reconeixi la inundabilitat dels
espais fluvials com a connectors de la
biodiversitat.
3. Un Vallès amb parcs agraris
protegits en el sòl no urbanitzable i
fomentant l’agricultura de proximitat i
agroecològica. 
4. Un Vallès sense el 4art cinturó amb la
mobilitat sostenible, amb una major
implantació de transport públic i
ferroviari i millorant les actuals
infraestructures viàries i un foment de la
mobilitat en bicicleta.
5. Un Vallès contra els macroprojectes

urbanitzadors com el centre direccional,
el calderí i el pla director del circuit de
montmeló, entre d’altres.
6. Un Vallès on no hi hagi més abocadors
i plantes incineradores i l’abús de la
biomassa, on es faci un segellament dels
abocadors existents i on s’afronti la
restauració ambiental de les pedreres.

7. Un Vallès on s’apliqui de forma radical
l’estratègia del residu 0 i s’afronti
l’ecologia urbana amb les proble-
màtiques del reciclatge integral, la
recollida selectiva porta a porta i tenir
consciència que el millor residu és el
que no es produeix.
8. Un Vallès que assumeixi la producció
urbana d’energies netes renova-
bles mitjançant l’ús de cobertes,
polígons industrials, vials i infraestruc-
tures viàries existents, que salvaguardi
els terrenys agrícoles i que fomenti la
reducció de la demanda energètica.
9. Un Vallès on s’afrontin els conflictes
ambientals de salut pública degut a la
industrialització i contaminació del medi
ambient, també acústica i lumínica i que
afecta greument la biodiversitat.
10. Un Vallès compromès en la
lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua
de la biodiversitat i en la prevenció de la
salut i el medi ambient.

Esperem que SOS Vallès sigui una eina
útil i moltes entitats s’adhereixin al treball
conjunt i coordinat que hem iniciat el
territori conjunt del Vallès, dividit admi-
nistrativament com dos Vallesos i con-
sells comarcals sense coordinació ni
cooperació.

SOS Vallès

A
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
04/06/2021
Núm. Oferta
309163 AJUDANT DE CUINA
309158 CAMBRER/A (JORNADA

COMPLETA)
309106 NETEJADOR/A

(INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES)

309104 RECEPCIÓ (INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES)

309100 LAMPISTA OF. 1A
308865 RESPONSABLE DE BOTIGA

(SECTOR JARDINERIA)
308842 CAP DE TALLER MECANITZAT
308839 TÈCNIC PROGRAMADOR

D’AUTÒMATS I PLC
308823 OPERARI/ÀRIA DE PRODUCCIÓ

ALIMENTACIÓ (TARDES)
308759 CAIXERA-REPOSADORA

(TARDES)
308494 ESTETICISTA
308426 AJUDANT DE MANTENIMENT
308343 PERSONA PER SERVEI

DOMÈSTIC (AMB CARNET B)
308234 CAMBRER/A I CUINER/A
307962 AUXILIAR DE MANTENIMENT

(SUPLÈNCIA)
307814 URGEIX CONDUCTOR DE CAMIÓ

DE MOVIMENT DE TERRES
(CAP VIGENT)

307566 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
307455 PROFESSOR/A ALEMANY

(AUTÒNOM)
307049 GESTIÓ ADMINISTRATIVA

(SECTOR IMMOBILIARI)
307357 TREBALL EN REFORMES

(PINTURA, MANOBRE,
FUSTERIA I ELECTRICITAT)

307079 MAÎTRE
307045 SUPORT ADMINISTRATIU

(DIV. DEPARTAMENTS)
306781 FARMACÈUTIC/A
306779 AUXILIAR DE FARMÀCIA

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.

Ajuts econòmics per
a l’assistència a l’escola
d’estiu municipal
i al club jove de 2021
Del 14 i fins al 18 de juny, és obert el termini
de sol·licitud d’ajuts per a l’assistència al
Casal Municipal d’Estiu i al Club Jove de
2021. Demaneu cita prèvia per lliurar-les.

Accions formatives
d’interès empresarial.
Juny 2021
El Servei d’Empresa i suport a
l’emprenedoria organitza la formació en
línia «Posada en marxa del negoci.
Gestió bàsica fiscal, laboral i mercantil que
un emprenedor ha de conèixer» ».
Dates:16, 18 i 21 de juny, de 10 h a 12.40 h.
Inscripció en línia i a La Piqueta.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Juny 2021
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 14 de juny.
Les dones que vulguin fer consultes, han
de demanar hora trucant al telèfon 93 865
54 20.

Oferta formativa de
Formació Ocupacional:
«Neteja de mobiliari i
superfícies en edificis i
locals»
El Servei de Formació Ocupacional ofereix
la formació «Neteja de mobiliari i
superfícies en edificis i locals», del 14 de
juny al 24 de setembre.  Inscripcions a:
pfo@caldesdemontbui.cat Inscripcions a l’Escola

d’Adults El Roure Gros
per al curs 2021-2022,
del 21 al 30 de juny
El període de preinscripció per a nous
alumnes de l’Escola d’Adults El Roure Gros
és del 21 al 23 de juny, d’11 h a 13 h i del 28
al 30 de juny, d’11h a 13 h i de 17 h  a 19 h.
Més informació a:
www.caldesdemontbui.cat

La Fira d’antiquaris
i brocanters torna a
celebrar-se a Caldes
el mes de juny
El proper diumenge 20 de juny tindrà lloc la
Fira d’antiquaris i brocanters de Caldes de
Montbui que se celebrarà al carrer del
Mestre Gregori Montserrat/Plaça de
Catalunya, entre les 10 h i les 14 h. La fira
és oberta a tothom i s’hi poden trobar tot
tipus d’objectes antics, de brocanters, i de
col·leccionistes procedents d’arreu de
Catalunya.
Aquesta trobada té lloc al municipi de
manera habitual el tercer diumenge de cada
mes.

Inici d’obres de Cases dels
Mestres i Plaça Catalunya
El 16 de juny comencen les obres de les
Cases dels Mestres i dels entorns de plaça
Catalunya. Això afectarà directament a la
mobilitat de la zona.
A partir d’aquesta data quedaran tallats a
la circulació els carrers Rector Alemany i
Sant Pau (en els trams afectats
directament per les obres). Els cotxes
procedents del carrer Font i Boet es
desviaran pel carrer Sentmenat, direcció
av. Pi i Margall o carrer Raval Canyelles.

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

Passos a seguir per
a cuidar-nos després
d'un bany en la piscina
L a pell és la nostra barrera protectora contra les agressions externes i per aquest

motiu, per tal de mantenir-a hidratada i en perfectes condicions a l'estiu, cal
seguir una sèrie de rutines després de passar tot el dia en la piscina.
El primer pas que cal fer és tenir sempre a mà una ampolla d'aigua fresca i anar-
nos hidratant contínuament durant la nostra exposició al sol. També és important
consumir durant l'època estival moltes fruites i verdures, sobretot aquelles que
continguin molta vitamina C, ja que aquesta vitamina té la propietat de neutralitzar
el clor.
Dutxar-se abans d'entrar en la piscina no és
tan sols una normativa obligatòria per a
mantenir la qualitat i neteja de l'aigua, sinó
que l'aigua freda ens crea una espècie de
capa protectora gràcies a la qual no absorbim
tant de clor.
Una vegada arribem a casa, és important
donar-se una dutxa de diversos minuts i després, aplicar-se un aftersun o una
bona crema hidratant. També és aconsellable abans d'anar-se'n a dormir aplicar
una crema nutritiva amb col·lagen per a la regeneració cel·lular.
Finalment, renta sempre el banyador i la tovallola que has utilitzat, no el deixis tan
sols assecant-se.

ncara que la gran majoria de les persones practiquen esport per motius
merament físics, com ara millorar la salut, aprimar-se, guanyar múscul o

modelar el cos, els beneficis que aporta l'esport a la nostra ment superen amb
escreix als purament estètics.
Alguns d'ells són:
- Alenteix la deterioració cognitiva. L'Alzheimer és tan sols un exemple, ja que
està demostrat científicament que practicar esport retarda els seus efectes.
- Augmenta l'esperança de vida.
- Redueix l'estrès. L'esport i l'exercici en general ajuda a desconnectar dels
problemes quotidians.
- Combat l'insomni. En ajudar a alleujar l'estrès, això ens permet conciliar abans el
somni.
- Millora l'estat d'ànim. Practicar esport allibera endorfines, unes substàncies
químiques que produeixen eufòria i felicitat, per la qual cosa està especialment
indicat en persones que sofreixen episodis de depressió i ansietat.
- Augmenta l'autoestima. Quan fa un temps que practiques esport, t'acabes veient
millor físicament, per la qual cosa si ens veiem millor, augmenta la confiança
també en un mateix.
- Serveix per a relacionar-se. Practicar qualsevol esport col·lectiu o assistir al gimnàs
farà que coneguis a gent nova.
- Combat el sedentarisme i ens fa afrontar el dia amb una major energia, a més
d'evitar malalties com el colesterol o la diabetis, perquè mantenir una vida activa
evita multitud de malalties.

Els Beneficis psicològics
de practicar esport
E



Salut

- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

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

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

A

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

 priori sembla que els aliments sans estan renyits amb l'estalvi, perquè la gran
majoria no són precisament barats. No obstant això, hi ha alguns consells per

a intentar reduir alguns euros a la cistella de la compra i no renunciar a una dieta
equilibrada. Per exemple:

- En comptes de comprar en els supermercats, acudeix als mercats  ambulants,
petits comerços i productors locals que facin venda directa, sobretot quan es
tracti de fruites i verdures, ja que són molt més econòmics. Si a més, vas a última
hora, sempre hi ha un munt d'ofertes perquè necessiten vendre-ho tot.

- Compra les verdures quan siguin econòmiques, renta-les, trosseja-les i congela-
les. D'aquesta manera, evitaràs llençar menjar si no les consumeixes i
t'asseguraràs que sempre disposaràs d'aquests aliments a un preu immillorable.

- Adapta els teus menús als productes frescos de temporada. Potser tens una
recepta boníssima de bacallà, però prova d'intercanviar-lo per un altre peix més
econòmic que estigui d'oferta. El resultat pot sorprendre't.

- Recicla el menjar. Si et sobra menjar del dia anterior, barreja'l amb altres aliments
com un ou cuit, tonyina al natural, pollastre, arròs bullit... i crea una nova recepta.
La imaginació no té límits.

- Augmenta la quantitat de l'esmorzar i afegeix aliments amb proteïnes que t'omplin
més, així evitaràs picotejar entre altres. Els snacks, a part d'engreixar, solen ser
cars.

- Per menjar o sopar, substitueix els refrescos o el vi per smothies saludables o
sucs de fruites amb peces que ja estiguin madures per a consumir fresques. Així
estalviaràs i serà molt més saludable. EVA REMOLINA

Menjar saludable preus
més econòmics
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

A

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

mb el bon temps vénen de gust
aliments lleugers, fàcils de preparar

i fresquets, perquè ens ajudin a superar
les sufocants jornades estivals.

La recepta que presentem avui agrupa
el millor de tot això, ja que a més de ser
senzilla i ràpida, els ingredients que la
componen ajuden a mantenir una dieta
equilibrada, perquè aporten molts
nutrients i vitamines i a penes aporten
gens de greix.

Necessitarem (per a unes 4 persones):
. 3 o 4 porros
. 3 patates
. 1 ceba
. 1 branca d'api
. Sal
. Pebre
. Cebollí o julivert
. 700 ml de brou de verdures casolà
. Suc de mitja llimona
. 2 iogurts naturals desnatats (o ¼ de
llet semidesnatada)
. Oli d'oliva verge (2 culleres soperes)

Preparació:
El primer que farem serà rentar bé els
porros (ens quedarem només amb la
part blanca) i els tallarem en rodanxes.
Farem el mateix amb les patates i la
ceba, que picarem ben petita.

En una cassola amb l'oli, ofegarem la
ceba fins que estigui tova.
Un cop la tinguem, afegirem el porro i
les patates i deixarem coure durant uns
15 minuts.

A continuació afegim el brou de
verdures, els iogurts (o llet) i el suc de la
llimona i taparem, deixant coure 20
minuts més.

Transcorregut el temps, passem tots els
ingredients a una batedora i batem fins
que no quedin grumolls.

Vichyssoise light
Salpebrem.
La posem a la nevera perquè reposi i es
refredi almenys mitja hora.

Abans de servir, empolvorarem julivert
o cebollí i podem (opcionalment) tirar
un rajolí d'oli. EVA REMOLINA

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar



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

NET BULLON Empresa de neteja

Assumpte inconclús
    Als 99 anys, Leo Plass va rebre el seu títol universitari. Havia deixat els seus
estudis terciaris de magisteri durant la dècada de 1930, per poder guanyar diners
treballant en la indústria de la fusta. Setanta-nou anys després, va completar les tres
matèries que li faltaven per graduar-se i acabar aquest important assumpte inconclús
en la seva vida.
   Molts podem identificar-nos amb Leo. Els nostres assumptes inconclusos poden
contenir disculpes que mai vam oferir o, més important encara, decisions espirituals
pendents. Un dels delinqüents crucificats al costat de Jesús necessitava
desesperadament prendre una decisió així. Gairebé amb el seu últim alè abans de
passar a l’eternitat, va entendre qui era Jesús i va voler estar al cel amb Ell. Va
reconèixer el seu pecat i la innocència del Senyor, i va clamar: “Jesús, recorda’t de mi
quan arribis al teu Regne”(Lucas 23:42). Jesús respongué : “... T’asseguro que avui
seràs amb mi al paradís”. (v. 43).
   Déu no vol que ningú es perdi (2ª Pere 3:9). Ofereix la salvació a tothom,
independentment de l’edat, estat de salut o etapa de la vida que un estigui travessant.
La seva oferta de acceptar-lo com a Salvador personal està disponible en tot moment.
Resolguem aquest assumpte important i inconclús i esperem amb goig l’eternitat al
costat d’Ell.
                                                         Que gaudeixis d’un feliç dia!

l mes maig s’ha tancat amb 11.076
contractes al Vallès Oriental, una xifra

superior a la registrada el mes passat
(uns 430 contractes més) però que
duplica el total de contractes registrats
tot just fa un any.

Evidentment, el maig de 2020 va ser un
mes amb fortes restriccions a causa de
l’impacte de la pandèmia derivada de la
Covid19, amb una aturada pràcticament
total de l’activitat, cosa que es va reflectir
en la caiguda brusca de la contractació.

Seguint en l’anàlisi interanual, tots els
municipis de la comarca registren un
augment important de la contractació
respecte l’any passat. De fet, als
municipis més petits, per exemple,
veiem com fa un any no es va fer cap
nou contracte i les darreres dades
indiquen un canvi notable. Cal dir però
que, en termes de qualitat, d’aquesta
contractació es constata que els
increments es donen amb més força en
la contractació temporal, que és la que
creix amb més força, arribant al 86% en
el cas dels homes i per sobre del 87%
en el cas de les dones.

A Catalunya, la xifra de contractes
laborals signats durant el mes de maig
ha estat de 219.523, dels quals 31.735
han estat indefinits (el 14,5%) i 187.788,
temporals (el 85,5%).

Si analitzem les dades des del punt de
vista dels mesos acumulats, veiem que
en aquests darrers mesos s’ha arribat a
les xifres més positives des que va
començar la crisi sanitària de la Covid19;
ara bé, el volum de contractes signats
se situa encara per sota dels nivells pre-
crisi sanitària.

E

La contractació
formalitzada durant el
mes de maig torna a
créixer i dobla la xifra
registrada fa un any




