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Agenda
Dies 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
Biblioteca
19.30h – Actuació del grup d’Amagat.
Les places són limitades, per això les
persones interessades en gaudir de
l’espectable cal que facin la reserva
trucant al telèfon de la Biblioteca 93 862
67 56 o enviant un whatsapp al 683 267
016.
Les inscripcions s’obriran cada dilluns
per a l’actuació del divendres de la
mateixa setmana.
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
encausats polítics, la llibertat d’ex-
pressió i els drets humans. Es cantarà
“Més lluny” de Viatge Ítaca de Lluis Llach.
Es poden portar instruments. Distància
de 2 m i cal portar mascareta.
Casino
17h  “El castell màgic”, l’espectacle
infantil i familiar del Mágic Andreu, amb
la col.laboració de Los Tetes Clowns. Entra-
des 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
Avda. Pi i Margall/carrer Montserrat
De 10  21h - 18a FIRA BOTIGA.
Fotomatón i Circuit de Karts ecològics
gratuits amb els vals que regalen les
botigues de Caldes Centre Comercial
al fer les vostres compres. Org. UCIC

c/ Gregori Montserrat/Plaça Catalunya
De 10 a 14h – Torna la Fira d’antiquaris i
brocanters.  La fira és oberta a tothom i
s’hi poden trobar tot tipus d’objectes
antics, de brocanters, i de col·leccio-
nistes procedents d’arreu de Catalunya.
Parròquia de Santa Maria
12.30h – Xerrada “La restauració de la
Santa Majestat”, a càrrec de Lourdes
Domedel, restauradora.
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

Dissabte 26 de juny
Espai d’Art Casino
19h  Cicle Parlem d’Art “Fotografies de
viatges” a càrrec del fotògraf calderí Quim
Dasquens. Org. Artsgrup.

Fins el 27 de juny
Sala Delger
Exposició “100 números, 100 portades”.
un recull de portades, records i
curiositats de la revista La Tortuga avui.
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L’

Es converteix en zona blava una setantena
de places d’aparcament d’un tram
de l’av. Josep Fontcuberta i del c. Lleida

Ajuntament posa en marxa un seguit
de noves actuacions en matèria de

mobilitat centrades, en especial, al barri
de Can Rossell. Aquesta és una de les
zones del nucli urbà a una major
afluència de vehicles i ciutadans per la
convivència a l’entorn de l’avinguda
Josep Fontcuberta de l’eix comercial i
equipaments com el CAP o l’Institut
Manolo Hugué. Per aquest motiu, en les
properes setmanes es posaran en
pràctica diverses accions amb l’objectiu
de reduir l’impacte del trànsit en els

veïns, millorar la seguretat de vianants i
conductors, pacificar encara més la
zona en favor de les persones que van
a peu i promoure la rotació de les places
d’aparcament existents. Tots aquests
canvis els ha presentat aquest dijous el
matí en roda de premsa el regidor
d’Espais Públics i Mobilitat, Planejament
Territorial i Serveis Municipals, Jaume
Mauri.

Millorar la seguretat i pacificar la zona
La primera acció consisteix en la
instal·lació de tres nous passos de
vianants, un d’ells elevat, a l’avinguda
Josep Fontcuberta. Aquests nous
elements obligaran a reduir la velocitat
del trànsit rodat i, a la vegada,
augmentaran la seguretat dels vianants.
Posteriorment, també s’habilitarà una

nova zona perquè els vehicles que
acompanyen als alumnes a l’Institut
Manolo Hugué puguin fer una parada
ràpida sense interrompre el trànsit.
Aquest espai de “petó i adéu” -similar a
la que ja existeix des de fa un parell
d’anys davant de l’escola bressol Els
Peixets- facilitarà que els alumnes
puguin baixar ràpidament del vehicle, i
amb seguretat, per accedir a l’Institut.
Aquesta nova mesura ajudarà també a
la pacificació del trànsit als carrers de
Francesc Macià, Josep Maria Germà i

Joan Oliver Pere Quart perquè es reduirà
l’actual circulació de vehicles per
aquests carrers. També s’instal·larà un
nou stop a la confluència entre els
carrers Francesc Macià i Joan Oliver
Pere Quart per reduir la velocitat dels
vehicles provinents dels carrer Velàz-
quez. A banda d’això, es reforçarà la
senyalització del barri per afavorir la
pacificació de tota la zona.

A aquestes actuacions cal sumar-hi
també el fet que s’ha desplaçat la parada
de bus ubicada just davant de l’Institut
Manolo Hugué. S’ha n’ha canviat
lleugerament la ubicació per facilitar
l’accés al pas de vianants i millorar
l’entrada directa al pati del centre
educatiu.

S’amplia la zona blava
Per tal de fomentar la rotació de vehicles
aparcats i incrementar la possibilitat de
trobar aparcament en aquests carrers,
es convertirà en zona blava el tram de
l’avinguda Josep Fontcuberta entre la
plaça Lluís Companys i el carrer Avel·lí
Xalabarder, així com també s’activarà el
tram del carrer Lleida entre els carrers
Salvador Espriu i l’avinguda Josep
Fontcuberta. Aquesta setantena de
places d’aparcament amb parquímetres
s’activaran a partir del 5 de juliol, en
període de prova fins setembre.

Durant el mes de juny s’instal·larà la
senyalització horitzontal i vertical i els
parquímetres per activar el mateix
sistema que regula la zona blava de la
resta del nucli urbà. De la mateixa
manera, aquestes places d’aparcament
també permetrà disposar d’una hora i
mitja gratuïta per a vehicles residents a
Caldes de Montbui.

La mesura es posa en pràctica després
d’haver ampliat l’espai d’aparcament
lliure al barri de Can Rossell amb la
creació d’una setantena de noves
places a finals de l’any 2020. Això va
ser possible després de l’adequació de
la zona adjacent a l’Institut i els canvis
que es van fer al carrer de Velázquez.
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Comencen les obres d’ampliació de les
Cases dels Mestres i les de remodelació
de plaça Catalunya i entorns
E l dimecres 16 de juny comencen,

simultàniament, les obres que han
de permetre ampliar l’edifici de les
Cases dels Mestres i les de remodelació
de la plaça Catalunya i els carrers de
l’entorn. L’Ajuntament ha gestionat el
calendari per fer coincidir les dues
intervencions en el temps i limitar així
l’impacte i les molèsties que els treballs
puguin generar en els veïns del barri.
D’aquesta manera, just l’endemà del
mercat setmanal, es tallaran tots els
carrers de l’entorn de la plaça Catalunya
i les empreses responsables de cada
una de les obres començaran amb els
treballs corresponents.

Pel que fa a les obres d’ampliació de les
Cases dels Mestres, es desenvoluparan
de manera que no interfereixin amb el
funcionament habitual del centre.
D’aquesta manera, començaran amb la
demolició dels edificis que allotgen el
Centre Obert i l’Espai d’Entitats i,
posteriorment, es construirà el nou
edifici que ampliarà les instal·lacions
actuals. Finalment, es durà a terme la
reforma de l’actual sala polivalent.
Tot plegat, amb l’objectiu d’ampliar el
Casal de la Gent Gran,  augmentar la
superfície per acollir les activitats del
programa municipal de Gent Gran
Activa, de l’Escola d’Adults i del Centre
de formació Ocupacional, i per reubicar
l’Espai d’Entitats i el Centre Obert. El
termini d’execució previst de totes les
obres és d’uns 15 mesos.

Pel que fa referència a les obres de
remodelació de la plaça Catalunya i els
carrers Sant Pau i Rector Alemany, els
treballs es plantegen actuant per àmbits
concrets per no generar una excessiva
ocupació de l’espai i minimitzar així les
molèsties als veïns. El projecte permet
millorar clarament l’accessibilitat a la
plaça, resoldre una de les cruïlles més
conflictives del centre de Caldes i
millorar l’aspecte visual de tot l’entorn
amb el soterrament de totes les línies de
serveis actuals. El termini previst
d’execució de totes les obres és de 8
mesos.

Mentre durin les obres, la circulació de
vehicles pels carrers afectats quedarà
alterada. Alguns dels carrers de l’entorn
es tallaran al trànsit i només s’hi permetrà
l’accés als veïns o els que acreditin un
motiu justificat. En tot moment, tan la

Policia Municipal com els responsables
de les obres s’encarregaran de
gestionar les incidències i els
problemes d’accés amb què es trobin
els veïns afectats, o els conductors que
circulin per la zona. L’objectiu és que
els veïns directament afectats per les
obres puguin accedir amb els vehicles
a casa seva, sempre que els treballs ho
permetin.

L’inici de les obres obliga a canviar
d’ubicació part de les parades. Això ha
permès també fer una reordenació del
mercat i, a partir del 22 de juny, les

parades d’alimentació es tornen a
instal·lar al c. Montserrat. Mentre que,
les parades de roba i parament de la llar
s’instal·laran a l’av. Pi i Margall, c. Asensi
Vega i les places de l’Església i U
d’Octubre.

S’inicien
simultàniament
les obres d’ampliació
de les Cases dels
Mestres i les de
remodelació de la
plaça Catalunya
i els carrers Rector
Alemany i Sant Pau
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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 -

l passat dissabte al vespre, un veí
de Caldes de Montbui de 56 anys

va morir després de xocar la moto que
conduïa amb una furgoneta.
L’accident ha passat a la carretera C-59
al terme municipal de Moià, en el
quilòmetre 37.
Segons alguns testimonis, el motorista
va xocar contra un porc senglar i va
acabar impactant amb un vehicle que
anava en sentit contrari.
La passatgera de la furgoneta va
resultar ferida menys greu i va ser
traslladada al CAP de Moià.
A causa de l’accident, la carretera va
estar tallada en els dos sentits tres hores,
amb l’activació de dues patrulles de
Mossos d’Esquadra, dues de Bombers
de la Generalitat i unitats del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM).

Mor un veí de Caldes en un xoc
amb la seva motocicleta a Moià
E

n any més, Caldes de Montbui és
present, a través de l’estand Turis-

meVallès, a la fira B-Travel, que es
celebra fins el13 de juny al palau 8 del
recinte de Montjuic de Fira Barcelona.
El conseller d’Empresa i Treball Roger
Torrent ha inaugurat la Fira i ha visitat
l’estand Catalunya on hi ha la
representació calderina, formada per
l’alcaldessa accidental Núria Carné i la
tècnica de Turisme Raquel Costa.

Sota el lema Reactiva-T, el saló reuneix,
en un format i dimensió adaptada a les
actuals circumstàncies, a més de 50
expositors que proposen una gran
varietat de destinacions i experiències
de turisme sostenible i de proximitat.
Totes les destinacions catalanes són
presents dins de l’estand de Catalunya,

Caldes present a la fira B-Travel
que esta dividit en les diferents marques
territorials. L’oferta turística de Caldes es
mostra dins de l’estand de Turisme-
Vallès, amb un mostrador i dins de la
marca Costa Barcelona.
Durant els tres dies de la fira, totes
aquelles persones que visitin aquest
estand podran coneixer de primera ma
les propostes que ofereix la comarca i a
través d’uns codis QR es podran
descarregar les publicacions i accedir
a la informació específica que hi ha a la
pàgina web www.turismevalles.com

En aquesta edició, el saló aposta
especialment per la promoció del
turisme de proximitat com a millor
manera de fomentar l’arrencada de
l’activitat turística del país. Per aquest
motiu, el saló ha organitzat diferents
accions promocionals com l’aportació
de 100 euros de descompte a les
primeres 350 persones que facin la seva
reserva de viatge dins del saló, i tot tipus
de descomptes i bonificacions de les
CCAA, institucions i empreses que hi
participen.

Caldes mostra la seva
oferta turística a la fira
B-Travel, punt de
trobada del turisme
de proximitat
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Anem al Casino
Dissabte 19 de juny
17h  El castell màgic, l’espectacle infantil i familiar del Màgic 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.

Dissabte 26 de juny
Espai d’Art Casino
19h  Cicle Parlem d’Art Fotografies de viatges a càrrec del fotògraf calderí
Quim Dasquens. Org. Artsgrup.

l cap de setmana passat, el Casino
de Caldes va oferir la presentació

d’un llibre del calderí Josep Checa
Falgà, “Piel de alma” en versió catalana i
castellana.

La presentación va anar a càrrec de
l’artista calderina Esther Tenedor i hi va
intervenir a més de l’autor, la traductora
Concha Garcia, l’editor Raul Alonso, el
rapsoda Gerard Gil i els músics Maria
Castell, Dani González i Rafa Morales.

És un llibre de poemes, que segons va
dir la traductora al castellà, “fer ressaltar
la memòria col·lectiva, així com la
riquesa lèxica i metafòrica de Josep
Checa, ens ofereix un resultat brillant i
fa que la llengua en què va ser escrita
s’elevi a una categoria que només la
gran poesia pot assolir.”

Per altra banda, el diumenge al migdia
es va oferir un vermut musical a càrrec
de Marta Santhi, cantautora de Mont-
meló, oferint un petit recull que combina
paraula i guitarra per donar veu a les
seves experiències.
Amb un estil íntim i crític, la seva música
ens recorda a l'emoció de la Nova
Cançó, que torna a prendre sentit en el
context sociopolític actual. Una veu amb
força i caràcter i una lírica punyent que
no va deixar indiferent.

Poesia i música al Casino
E
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eia temps que no venia per aquí. La
darrere vegada va ser al Centre

Democràtic, i la setmana passada a la
inauguració a Caldes del mirador
Elisabeth Eindenbenz va ser-hi present.
Divendres passat va estar a la Biblioteca
parlant d'aquesta noia suissa (Wila,
Suissa, 12 de juny 1913) i del seu
voluntariat.
Eidenbenz fa just 10 anys que va morir
quasi als 98 anys, en plenes facultats
(Zúrich, 23 de maig de 2011) i que
Assumpta Montellà va arribar a conèixer
fent-li diverses entrevistes, primer per
correu i després a casa seva.
Els darrers anys de la seva vida vivia
retirada a Rekawinkel, a 30 km de Viena.

La historiadora Assumpta Montellà va
recuperar la història a La maternitat
d'Elna. Bressol dels exiliats, amb el
testimoni, entre altres, de la mateixa
Eidenbenz . La seva història va roman-
dre oculta fins pocs anys abans de
morir que li van arribar els reconeixe-
ments públics.
El 2002 la localitat d'Elna li va retre un
homenatge i l'estat d'Israel li va lliurar la
Medalla dels Justos entre les Nacions.
En anys posteriors va rebre altres
reconeixements com la "Cruz de Oro
de la Orden Civil de la Solidridad
Nacional del Gobierno de España".
El 2006 la Generalitat de Catalunya
concedí a Elisabeth Eidenbenz la Creu
de Sant Jordi. També el govern francès
li va concedir la Legió d'Honor.

Montellà va explicar que en acabar els
estudis de magisteri, el 1937, Elisabeth
Eidenbenz va viatjar a Burjasot
(València), on el Servei Civil Interna-
cional havia instal·lat l'ONG "Ayuda
Suiza a los Niños de España", més
coneguda com a "Ajuda Suïssa".
També va estar a Madrid, sempre com a
voluntària per ajudar amb aliments, roba
i medicines a mares, nens i ancians
durant la Guerra Civil Espanyola, a més
de la seva evacuació a àrees de
Catalunya i València.

La historiadora i escriptora Assumpta
Montellà va parlar de la Maternitat
d'Elna a la Biblioteca

Després de la caiguda de la Segona
República Espanyola, els exiliats es van
haver de refugiar en els camps
francesos, en els quals molts van morir
per desnutrició, malalties i altres
misèries. A causa d'això qualsevol dona
embarassada estava condemnada a
perdre el fill o, encara pitjor, a morir ella
en el part. Per aquest motiu, l'Ajuda
Suïssa es va reorganitzar en el sud de
França per atendre la població refu-
giada.

Elizabeth va ser escollida per dirigir una
primera maternitat a Brullà i, més tard,
una segona que es va ubicar en un
palauet abandonat a Elna, prop dels
camps de refugiats de les platges del

Rosselló (Argelers, Sant Cebrià, el
Barcarès, Ribesaltes, etc.), coneguda
com la Maternitat suïssa d'Elna.
Aquesta mestra i infermera evangèlica
fundadora de la Maternitat d'Elna, va
aconseguir salvar allà entre el 1939 al
1944 prop de 600 infants i altres tantes
dones, entre refugiats republicans
espanyols i jueus que fugien de la
invasió nazi.
Assumpta Montellà ha escrit molts llibres
i " La Maternidad de Elna" va ser el

primer llibre escrit el 2005 i ha estat un
dels llibres més venuts a Catalunya. Ha
estat traduït al castellà i el xinès i s'ha fet
una adaptació teatral, una per a televisió
i una per a cinema.

F



88888

abadell recupera aquest any el seu
Festival d’Estiu. Després de la

suspensió de l’edició de l’any passat a
causa del covid-19, el Fresc Festival
torna aquest any amb 18 espectacles
dels àmbits de la música, el teatre i la
paraula que actuaran a l’Amfiteatre de la
Fundació 1859 Caixa Sabadell, entre el
27 de juny i el 17 de juliol.

El Festival d’Estiu de Sabadell serà una
de les primeres grans cites culturals que
es recupera a la ciutat i la comarca arran
de la millora de la situació pandèmica,
motiu pel qual l’edició 2021 s’ha
plantejat com un espai de retrobada
entre els espectadors i els artistes.
En aquest context, el Fresc s’obrirà, el
27 de juny, amb un homenatge als pro-
fessionals essencials durant la pandè-
mia, que podran assistir gratuïtament a
la inauguració oficial, protagonitzada
per l’actor Peyu i el seu espectacle “El
gallardo espanyol”.

Les persones que pertanyin a algun
d’aquests col·lectius poden sol·licitar la
seva invitació doble omplint el formulari
que trobaran a la web del Fresc Festival.
Com que la demanda d’entrades,
presumiblement, superarà l’aforament
disponible de l’Amfiteatre, els assistents
s’escolliran mitjançant un sorteig.

Tornen les nits dels Fresc Festival amb una
funció d’homenatge per als professionals
essencials durant la pandèmia

18 espectacles a la programació
En total la programació compta amb 18
espectacles: sis de teatre, nou de
música i tres de paraula. Pel que
respecta al teatre, en Peyu realitzarà un
altre sessió de “El gallardo español”
oberta a tot el públic el 28 de juny.

S També hi haurà representació d’Accions
de resistència de Susana Barranco,
Amar d’Alberto San Juan i El Muntaplats
de la companyia El Galliner, entre
d’altres. El sabadellenc Jaume Garcia es
transformarà en Van Gogh el 8 de juliol.
Com a espectacles musicals, trobarem

a Beth, Roger Mas, La Vella Dixieland,
The Hanfris Quartet, a La Barcelona
Gipsy Balkan Orchestra, Cobla
Mediterrània, Cris Juanico, Gemma
Humet i Joan Vázquez. I pel que respecta
als espectacles de paraula, aquests
seran: Vull les olives de Dolo Beltran i
Ana Carner, La força incendiària de les
paraules de David Fernández i la
sabadellenca Lu Rois i Cafè d’alger de
Yacine Belahcéne i Marta Millà.

Del 27 de juny al
17 de juliol els Jardinets
de la Fundació 1859
Caixa Sabadell
acolliran la 4a edició
del Fresc Festival

EL GALLARDO ESPANYOL

FRESC FESTIVAL

ALBERTO SAN JUAN

Impulsa: Amb el suport:
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Les escorrialles d’un projecte fallit
o el primer pas d’un altre

esprés de les més de 300 al·legacions
contra el projecte d’un Pàrquing en

sòl agrícola a les Cremades hem
aconseguit que l’Equip de govern el retiri.
Però el nou projecte aprovat inicialment
per l’Ajuntament, amb motiu d’una
reforma del Parc de Can Rius, conté una
preocupant iniciativa. Un vial asfaltat
desdoblat amb una amplada de 8 m que
surt de la rotonda i arriba fins l’inici del
sòl no urbanitzable. El podeu veure
marcat en gris fosc al plànol adjunt.
Aquest nou camí, eixamplat i asfaltat,
apunta cap el centre de les Cremades
de forma preocupant.
Ningú n’ha donat cap justificació.

. Per què cal eixamplar i asfaltar un camí
que no va enlloc ?
De fet, el camí dona accés a una zona
no urbanitzable i inclosa dintre del
Sistema d’Espais Oberts de protecció
preventiva del Pla Metropolità Territorial
de Barcelona.

D . La projectada actuació afecta a un
torrent.
No està demostrat que l’Ajuntament
disposi dels permisos imprescindibles
de l’Agència Catalana d l’Aigua.
. Per què s’emprenen iniciatives
injustificades?
Per què cal malgastar desenes de milers
d’euros en una obra innecessària

Pels motius que hem resumit aquí, es
va iniciar una recollida d’al·legacions
que expressen l’oposició dels signants
a una iniciativa injustificable.

La campanya de recollida ha estat molt
curta, però tot i així s’han entrat més de
150 al·legacions a l’Ajuntament.

Esperem, tal i com es va fer en la
“requalificació de l’E9 i l’Aparcament”,
on les més de 300 al·legacions
presentades van servir per evitar mals
majors, també en aquest cas la veu dels
al·legants sigui escoltada.

Que aquest vial desdoblat asfaltat es
retiri del nou projecte de reforma del
Parc de Can Rius.

No al Salt de la Riera
12 de Juny de 2021

l proper dissabte 19 de juny a 2/4
d'11 del matí, La Coral el Calderí de

Caldes de Montbui amb altres entitats
del poble, farà un homenatge amb una
cantada,  pels presos/es, exiliats/ades,
encausades, per la llibertat d'expressió
i els drets humans, al Pic del Vent amb la
presència d'alguns familiars dels
presos i amb l'assistència del Sr. Josep
Mª Soler i Sabater
La Coral cantarà " MÉS LLUNY" de
Viatge a Ítaca de Lluís Llach, en Sol Major.
Qui vulgui pot col·laborar-hi tot cantant
o bé portant instruments per
acompanyar-nos.
Hi sou tots convidats!
Amnistia, Llibertat i Justícia Social

Coral El Calderí

Cantada per als presos i encausats polítics,
la llibertat d’expressió i els drets humans
E
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www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
11/06/2021
Núm. Oferta
309715 ATENCIÓ AL PÚBLIC

(COMERÇ ESPECIALITZAT)
309603 GERONTÒLEG/ÒLOGA - AUX.

SOCIOSANITARI
309597 ADMINISTRATIU/VA

COMPTABLE
(JORNADA PARCIAL MATINS)

309581 DEPENDENT / CAIXER /
REPOSADOR

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)
308494 ESTETICISTA
308343 PERSONA PER SERVEI

DOMÈSTIC (AMB CARNET B)
308234 CUINER/A
308133 MOSSO MAGATZEM

(I REPARTIDOR)
307566 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
307049 GESTIÓ ADMINISTRATIVA

(SECTOR IMMOBILIARI)
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.

Voleu fer pràctiques a
Ràdio Caldes aquest
juliol?
Ràdio Caldes obre les portes a tothom que
hi vulgui fer pràctiques durant el mes de
juliol. Contacteu al T. 93 865 14 51 o envieu
un correu electrònic a:
radiocaldes@caldesdemontbui.cat

Píndoles de recerca
de feina.
“Preparació Actic Bàsic”
L’Ajuntament organitza la formació
«Preparació Actic Bàsic» que es farà els
dies 21, 22, 23, 28, 29 i 30 de juny i 1, 2, 5 i
6 de juliol, de 9.30 h a 12 h, a les Cases
dels Mestres. Inscripcions a:
clubfeina@caldesdemontbui.cat

Ajuts de menjador escolar
pel curs 2021-2022
El termini per presentar les sol·licituds
d’ajuts per a l’assistència al menjador
escolar per al curs 2021/22 és del 15 de
juny al 12 de juliol. Demaneu cita prèvia per
lliurar-les.

Exposició “100
números,100 portades!”
del 12 al 27 de juny, a la
Sala Delger
La Sala Delger acollirà del 12 al 27 de juny,
l’exposició «100 números, 100 portades!»
un recull de portades, records i curiositats
de la revista La Tortuga avui.
L’acte d’inauguració es farà el dia 12 de juny,
a les 18 h, i els horaris per visitar la mostra
són els següents:
• Dissabtes de 18 h a 21 h
• Diumenges de 12 h a 14 h i de 18 h a 21 h

Reobertura dels Banys
Termals El Safareig
El 9 de juny els Banys Termals El Safareig
reobren les seves portes al públic.
Consulteu les mesures de seguretat a
l’equipament.
Informació a: https://safareigtermal.cat/
o al T. 618 796 725.

Llista definitiva
d’admesos i exclosos i
llista d’espera per al curs
2021-2022 als centres
educatius de Caldes
Ja podeu consultar la llista definitiva
d’admesos i exclosos i la llista d’espera
als centres educatius de Caldes de 2n cicle
d’educació infantil, primària i secundària
obligatòria per al curs vinent, al web de
l’Ajuntament 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.



Salut

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

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

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com
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CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

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

S

Salut obre ja la vacunació
de la Covid-19 a persones
nascudes entre 1977 i 1981

alut continua avançant en la vacunació massiva contra la COVID-19 i l’ha
obert a les persones nascudes entre 1977 i 1981. D’aquesta manera, les

persones incloses en les franges d’edat d’entre 40 i 44 anys ja poden demanar cita
a http://vacunacovidsalut.cat per vacunar-se a punts massius o a centres d’atenció
primària, tot i que paral·lelament també s'aniran enviant SMS de convocatòria de
manera progressiva. Aquestes persones se sumen, per tant, a les que tenen entre
45 i 49 anys, que es poden vacunar des de fa uns dies.

En la roda de premsa setmanal sobre el procés de vacunació a Catalunya, la
secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha fet una crida a les persones
incloses en aquestes franges d’edat a vacunar-se, en tant que “estem veient
persones d’aquestes edats –més d’una trentena-  ingressades a l’UCI”. “La vacuna
funciona, és important que ho facin i es protegeixin, perquè la malaltia pot ser
greu”, ha ressaltat Cabezas. De fet, la titular de Salut Pública ha animat a tota la
població cridada a vacunar-se a fer-ho, també durant els caps de setmana, quant
hi ha molta oferta i força punts de vacunació disponibles.

Pel que fa a la situació de la vacunació de COVID a Catalunya, Cabezas ha avançat
que ja s’haurà arribat als 5 milions de dosis administrades arreu del país, el que
suposa gairebé el 90% de les que han arribat. “Tot plegat és resultat de l’esforç tant
important que està fent tot el sistema de salut català. La setmana passada va ser la
que, fins ara, més vacunes hem posat, però en volem més”, ha emfatitzat Cabezas
abans d’indicar algunes altres dades assolides: que el 87,8% de les persones de
60 o més anys han iniciat la vacunació, el que també succeeix amb el 82,8% de les
persones de 50 o més anys. Per grups de vacunació, Cabezas ha destacat, per
exemple, que ja s’hagi arribat al 50,6% de segones dosis en treballadors essencials
–per a la qual majoritàriament escullen AstraZeneca-.

També s’ha aprofundit en els detalls sobre el Certificat COVID Digital EU, que vol
Impulsar la mobilitat segura entre països de la UE durant la vigència de la pandèmia
COVID-19. Per exemple, que només és vàlid per viatjar entre estats membres (tot i
que es podran afegir altres països previ acord), que no serà obligatori per viatjar i
que, per segons quins usos, caldrà disposar d’una reglamentació específica. En
concret, el certificat pot ser de tres tipus diferents: de vacunes –conforme s’ha
rebut alguna dosi-, de proves –que indica que es té una prova amb resultat negatiu,
i de recuperació –conforme s’ha obtingut una prova PRC positiva entre 180 dies i
més 10 dies de la data de sol·licitud-. Fins ara, ja s’han emès més 147.000 certificats
de vacunes i més de 7.000 de recuperació. Totes tres funcionalitats han d’estar del
tot disponibles a partir de l’1 de juliol arreu de la UE.



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

Adoptar un gos: una ajuda
recíproca

doptar un gos, sobretot si es tracta d'un gos ja adult, és una decisió que ens
planteja moltes incògnites, sobretot en referència al seu caràcter: si serà

desconfiat o agressiu a causa de maltractaments anteriors o si s'adaptarà
perfectament a la nostra família. És veritat que la gran majoria dels animals que es
troben en les protectores, procedeixen d'experiències molt desagradables i que
això possiblement els fa al principi estar irascibles, inquiets o temorosos... Però
també és cert que solen ser animals molt nobles que amb una mica de paciència
i molt amor de la nostra part, retornen amb escreix la seva gratitud per haver-los
donat una segona oportunitat i una vida digna.

Però no sols amb l'adopció els donarem una millor qualitat de vida a ells, sinó que
també ells ens aportaran molts beneficis a nosaltres, ja que està demostrat que
tenir un gos:

- Et torna més actiu, per l'obligació de treure'ls al carrer almenys tres cops al dia.
Això ens obliga a aixecar-nos del sofà i fer llargs passejos amb ells. Però no
només això. Està demostrat científicament que els propietaris de gossos es tornen
més actius que els que no tenen, també en la resta de facetes de la vida.

- La companyia dels animals et fan ser més optimista, ja que solen estar sempre
contents i amb ganes de joc. Acariciar-los a més, desestressa i disminueix l'ansietat
i la depressió.

- Per a les persones grans  suposen una ajuda a la solitud, perquè es converteixen
en amics i companys fidels.

- Prevenen les al·lèrgies i els refredats. Els nens que creixen amb mascotes tenen
menys possibilitat de sofrir malalties, perquè el seu sistema immunitari es torna
més fort, en estar exposats constantment a animals.

- Són molt recomanables també com a teràpia per a persones discapacitades,
amb autisme o problemes neurològics. Ajuden a augmentar l'autoestima i les
persones es fan més responsables, perquè tenen un animal a càrrec seu que
depèn d'ells.

- Ajuden a socialitzar. Coneixes molta gent nova en portar-los a passejar o al
veterinari. És molt fàcil entaular una conversació quan hi ha animals per mig.
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

L

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

a sangria és una beguda molt
refrescant, composta bàsicament

de vi i fruites variades.
La paraula sangria prové de sang, pel
seu color vermell intens, i molts la
relacionen a la passió i al caràcter
espanyol, per això no en va és una de
les begudes que més ens representa.
De fet, la sangria és una beguda
protegida que tan sols pot produir-se a
Espanya i a Portugal.

Encara que en la seva elaboració se sol
utilitzar gairebé qualsevol classe de vi,
no cal escatimar amb la qualitat
d'aquest, ja que això afectarà, i molt, al
seu sabor.
Respecte a les fruites, es poden triar les
que més ens agradin, millor si són de
temporada i entre les quals no pot faltar
la taronja, la llimona ni el préssec,
doncs sense ells, vària també molt el
seu sabor.
L'elaboració de la sangria és molt
senzilla, i el temps que més invertirem
serà a netejar, pelar i trossejar totes les
fruites.

Els ingredients que necessitem per a
unes 6 persones són:
- 1 litre de vi
- 75 ml d'aigua
- 2 o 3 préssecs
- El suc d'una llimona
- 2 taronges
- 2 plàtans
- 1 poma
- Opcional altres fruites (maduixes o
peres...)
- 1 branca de canyella
- 3 cullerades de sucre
- 1 llauna de refresc (taronja, llimona o
gasosa)- opcional
- Glaçons
- Opcional també un rajolí de brandi,
calisay o cointreau.

Sangria, la beguda refrescant de l'estiu
Preparació:
El primer que farem serà preparar les
fruites tal com hem indicat anteriorment.
Hi ha persones que prefereixen deixar la
pell (excepte les del plàtan i la taronja),
això és una qüestió de gust.
A continuació dissoldrem el sucre en
75 ml d'aigua calenta.

Quan estigui tot ben dissolt bolcar el
líquid en un bol gran i introduir el vi i el
suc d'una de les taronges.

Remoure perquè es barregin tots els
ingredients i a continuació afegir la
canyella, les fruites i el suc de la llimona.
Deixar macerar i reposar durant almenys
3 hores.

Abans de servir, si es vol, es pot afegir
la llauna de refresc i els glaçons.

Consells d’elaboració
- Si es decideix afegir el refresc, fer-ho
al final, abans de servir, ja que de fer-ho
abans l'efecte borbollant es dilueix.

- Els glaçons també s'inclouran a l'últim
moment, per a evitar que s'acabi
aigualint la sangria.

- Quan es deixi macerant la beguda,
tapar el recipient, així evitarem l'oxidació
de les fruites. No obstant això, si passa,
només canviaríem l'aspecte físic de les
mateixes, però no afectaria al seu sabor.
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.
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Cases, oficines comunitats,
postes a punt, vidres...
FALTA PERSONAL
Tel. 630 943 851

NET BULLON Empresa de neteja

La força de la vida
  Un dels temes més escoltats en les cançons de tots els temps és el que es refereix
a l’amor. Per què aquesta repetició tan insistent en la majoria dels cantants?.  Sens
dubte l’ésser humà té una necessitat innata d’estimar i ser estimat. El nadó té una
necessitat vital de tendresa, i el nen està assedegat d’afecte. I què direm de
l’adolescent, que sent el profund desig, a vegades inconscient, de ser comprès i
acceptat?  Quant a l’adult, per molts èxits que tingui, ¿algú podria valorar el preu d’un
amor correspost?.
  Com saciar aquesta set d’un amor veritable, pur i constant? Rebent l’amor suprem
de Déu.
Potser algú digui: “Jo no veig aquest amor”. Si no ho veiem, és perquè les nostres faltes
formen un mur entre Déu i nosaltres. Igual que els nostres primers pares, Adam i Eva,
ens hem tornat desconfiats i cecs pel que fa a les coses de Déu.
Per experimentar el Seu amor ens cal acceptar la seva invitació a fer mitja volta i venir
a Ell. Ens està esperant, doncs vol perdonar-nos per mitjà de Jesucrist. Llavors
coneixerem el Seu amor i comprendrem que desitja realment el nostre bé.  Quina
felicitat se sent quan un s’adona, mitjançant la fe, que Déu l’estima personalment per
tota l’eternitat!  Aquest és el secret de la força de la seva vida!

Que gaudeixis d’un feliç dia, i recorda que “Déu és amor”

S’amplia en 130 el
nombre d’entrades
disponibles per fer
la visita a l’antic
col·legi del Carme

D es d’aquest dilluns estan dispo-
nibles 130 entrades més per poder

accedir a les instal·lacions de l’antic
centre educatiu i visitar l’exposició de
fotografies cedides per la ciutadania.
Aquestes entrades s’afegeixen a les 400
inicials, que es van esgotar en tan sols
una setmana. Això significa ampliar en
més d’un 30% el nombre total de
persones que podran dur a terme la
visita de l’edifici.
Per fer-ho possible, s’han habilitat nous
torns de visites i s’ha ampliat l’horari per
així permetre que més veïns puguin fer
la visita de l’antic col·legi del Carme.

En concret, s’ha habilitat un nou torn el
divendres a la tarda i s’ha obert la
possibilitat també de fer la visita el
diumenge a la tarda, de 17 a 19:45 h.
Les visites, organitzades pel Museu
Thermalia, tenen una durada
aproximada d’uns 30 minuts i es duran
a terme el proper cap de setmana, entre
el divendres 18 i el diumenge 20 de juny.

Les entrades són gratuïtes i ja es poden
aconseguir a través de la web de Caldes
Cultura (www.caldescultura.cat).
La visita s’ha organitzat en grups reduïts
(de 10 persones) per tal de controlar
l’aforament en tot moment i complir així
amb les mesures de seguretat impo-
sades per la pandèmia.

La ruta permetrà veure les instal·lacions
de l’antic centre educatiu i també
l’exposició de fotografies cedides per
la ciutadania. Aquesta mostra foto-
gràfica, un cop acabades les visites,
s’instal·larà en altres dependències
municipals.




