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Agenda
Dimecres 23 de juny
Ajuntament de Caldes
Com cada any arribarà a Caldes la
Flama del Canigó al vespre, i es portarà
a les Termes Romanes que romandrà
allà uns quants dies.

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.

Dijous 1 de juliol
plaça 11 de setembre
19h
Actuació de Txema Muñoz. The “Postcart”
l’únic carter que ha repartit cartes pels
cinc continents. Espectacle d’humor

gestual i màgia. Entrada gratuita, però
cal fer reserva a www.caldescultura.cat

plaça 11 de setembre
22h
CINEMA A LA FRESCA . Pel ·lícula
“Pride”, una comèdia britànica de 2014
dirigida per Matthew Warchus i basada
en fets reals. Explica com el 1984 un
grup d’activistes homosexuals
decideixen recol·lectar diners per donar
suport als miners en vaga. Entrada
gratuita, però cal fer reserva a
www.caldescultura.cat

Divendres 2 de juliol
plaça de la Font del Lleó
20h  Inauguració del Paisatge de les
Bruixes.

Exposició “100 anys
de ciència-ficció”, del
28 de juny al 15 de juliol
La mostra commemora el centenari del
naixement d’Isaac Asimov i Ray
Bradbury, dos grans referents del
gènere de la ciència-ficció. A l’exposició
s’expliquen els antecedents, els orígens
i l’evolució de la ciència-ficció a través
d’autors i autores clàssics.

També trobarem algunes de les
referències temàtiques més comuns
recollides a les obres del gènere, com
per exemple: la robòtica, el medi
ambient o els límits de la realitat.
L’exposició inclou continguts sobre
feminisme, perspectiva de gènere i
destaca l’obra de les escriptores més
reconegudes, en un gènere literari
majoritàriament masculí.
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E l passat cap de setmana, més de 600
persones van visitar l'antic col·legi

del Carme, després que l'Ajuntament
adquirís l'edifici i obrís a la ciutadania
l'oportunitat de passejar pels seus
espais. Aules, passadissos, patis o
espais significatius com el laboratori o
la cuina van fer tornar a la memòria els
records allà viscuts per molts calderins
i calderines.

A més, al pati de l'antiga escola, ha estat
exposat un recull de fotografies relacio-
nades amb la vida escolar de l'equipa-
ment i cedides per la ciutadania.

A la visita institucional, que es va fer
dissabte a la tarda, hi va assistir una
representació de les Germanes Vedru-
nes, la congregació que va dirigir
l'escola abans de passar el relleu a
l'Escola Pia.
Les portes obertes, que van començar
divendres i van acabar diumenge, han
estat insuficients per donar resposta a
totes les persones interessades a veure
l'escola. Per aquest motiu, l'Ajuntament
preveu repetir l'experiència en uns
mesos, quan comenci el procés
participatiu que s'engegarà per tal de
definir els usos d'aquest equipament.

L'immoble, situat en el carrer de Bellit
número 7-9, amb una superfície de
1.543 m², i una superfície construïda de
3.236 m², té l'objectiu de convertir-se en
un espai a disposició del projecte de

La visita a l'antic col·legi del Carme
exhaureix les entrades disponibles

revitalització del centre històric, on
s'estudia incorporar usos sociocultu-
rals, habitatge públic i espais lliures,
entre altres.

Per tirar endavant tot plegat, l'Ajunta-
ment obrirà un procés participatiu en el
qual la ciutadania pugui fer aportacions
amb relació als usos que aquest espai
ha de tenir.

A canvi de l'immoble de l'antic "Col·legi
del Carme", la Congregació de les
germanes Carmelites de la Caritat, van
rebre 4 parcel·les residencials propietat
de l'Ajuntament de Caldes de Montbui,
situades al barri de Can Valls.

JDB
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El mercat estrena nova ubicació
i distribució de les parades

inici de les obres de les Cases dels
Mestres i de la reforma de l’entorn

de plaça Catalunya ha obligat a
traslladar i a reorganitzar el mercat
setmanal. A partir del dimarts 22 de juny
la cinquantena de parades del mercat
es distribuiran pel carrer Montserrat,
avinguda Pi i Margall, carrer Asensi
Vega, plaça de l’Església i plaça U
d’Octubre. Amb el canvi, les parades
d’alimentació tornaran ubicar-se
majoritàriament al carrer Montserrat, on
eren abans de la pandèmia, donant així
resposta a una petició feta pels
comerciants de l’UCIC. Per la seva
banda, les parades de roba i parament
de la llar es distribuiran per la resta de
l’espai.
La nova distribució s’ha fet seguint els
criteris de donar continuïtat a totes les
parades del mercat setmanal, potenciant
les zones comercials del nucli urbà i
apostant per mobilitat fàcil i segura. Tot
plegat, amb un treball d’informació i
recerca del consens amb totes les parts
implicades.

Afectacions a la mobilitat
El canvi d’ubicació del mercat alterarà la
mobilitat de vehicles per la zona centre.
La Policia Municipal ha organitzat un
dispositiu per assegurar que els dimarts
els cotxes poden circular tot i els talls de
trànsit que es duran a terme durant
l’horari de funcionament del mercat. Es
mantindrà obert a la circulació l’encreua-
ment entre el carrer Major i el carrer de
les Escoles Pies, a l’alçada de la plaça
de l’Àngel.

Compensacions als veïns afectats
Els veïns afectats directament pel
mercat tenen una contrapartida en la
taxa de guals.
Així, els que deixen de tenir afectacions
de mobilitat pel canvi d’ubicació del
mercat, deixaran de tenir aquesta
contrapartida, mentre que els que a
partir d’ara tindran una afectació parcial
rebran una bonificació per les hores que
quedaran parcialment inutilitzats els
seus accessos.

L’

l poble que bull amb molt orgull”
és el lema escollit per l’Ajuntament

per reivindicar els drets del col·lectiu
LGTBIQ+ el 28 de juny, Dia Internacional
de l’Orgull i de l’Alliberament LGTBI+. El
cartell d’aquest 2021 el protagonitza el lleó
de la Font del Lleó, un dels elements més
icònics del municipi, que per la ocasió
s’ha pintat les ungles amb la bandera del
col·lectiu.
El 28 de juny se celebra arreu del món
aquesta jornada per commemorar
commemoren els aldarulls i les protestes
de Stonewall que van tenir lloc a Nova
York (EUA) el 1969 i que es considera
que marquen l’inici de l’alliberament del
col·lectiu. Una rebel·lió per plantar cara
a la violència històrica i institucional
patida, liderada per dones trans racia-
litzades, que ara fa 52 anys va suposar

Caldes celebra el Dia de l’Orgull LGTBI+
amb diversos actes

l’inici del moviment LGTBI+.
Per aquest any, la regidoria d’Igualtat,
Feminisme i Polítiques LGTBI+ de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha
organitzat un seguit d’actes amb
l’objectiu de donar a conèixer la realitat
del col·lectiu LGTBI+ i reivindicar els
drets humans de les persones LGTBI+
arreu del món.
Per això, el mateix dilluns 28 de juny a
les 19.00 h a la Plaça de la Font del Lleó
es farà la lectura del manifest oficial.
Aquella mateixa tarda, a partir de les
17.15 h, l’Espai Jove El TOC ha organitzat
diferents activitats, entre les quals, la
pintada del banc del jardí amb els colors
de la bandera LGTBI+.

El dimarts 29 de juny a les 19.00 h es farà
un cinefòrum a la Sala Noble de l’Espai

Can Rius. Es projectarà el documental
“EnFemme” i, posteriorment, es farà un
col·loqui amb la seva directora, Alba
Barbé i Serra. Aquest llargmetratge és la
història d’una comunitat que practica el
cross-dressing en un club de
Barcelona. Un documental que planteja
la fluïdesa amb què determinades
persones viuen el gènere i la sexualitat
en un món que exigeix posicionar-se i
posar-se etiquetes constantment.

El dijous 1 de juliol a les 22.00 h a la
Plaça de l’Onze de Setembre, dins de la
programació “Bombolles d’estiu”
organitzada per Caldes Cultura, es
projectarà la pel·lícula “Pride”. Un
llargmetratge basat en una història real
sobre el col·lectiu LGTBI+ al Regne Unit
els anys 80.

“E

JDB
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CRISTALLERIES CALDES, S.A.
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c/ Sant Ramon, 63 - Tel. 93 865 13 55 - Caldes de Montbui
 - Tot tipus de Mallorquines en alumini i Mosquiteres -

L’

n veí de Caldes s'ha convertit en el
guanyador del premi més gran que

ha repartit mai Loteries de Catalunya.
El premi ha sigut de 14.809.871 euros,
el pot més gran acumulat de la 6/49, sent
l'únic guanyador del sorteig del passat
dimecres.
La butlleta premiada havia estat validada
a l'estanc de l'avinguda Fontcuberta

El premi més important de la loteria 6/49
toca a Caldes de Montbui

número 118 de Caldes de Montbui. La
combinació guanyadora de sis xifres ha
estat 2-13-22-23-28-39.
A 'La 6/49', el jugador tria sis números
entre l'1 i el 49 en una aposta senzilla,
múltiple o combinada, i el sorteig es
produeix tots els dilluns, dimecres i
dissabtes a la seu de Loteries de
Catalunya.

Entra en funcionament Compraprop,
la botiga online dels comerços de l’eix
de la Riera de Caldes

Associació de Municipis de l’Eix de
la Riera de Caldes (AMERC) ha

presentat la plataforma Compraprop,
una gran galeria comercial online on
comprar als comerços de proximitat;
una botiga de botigues, on passejar de
forma virtual pels sis municipis de l’eix
(compraprop.rieradecaldes.com) .

Can Gavarra, a Polinyà, ha acollit la
presentació que dóna el tret de sortida a
l’ecommerce. El president de l’AMERC i
alcalde de Polinyà, Javier Silva , ha obert
l’acte i ha explicat que “”posem aquesta
eina a l’abast dels petits empresaris i
comerciants perquè  volem ajudar-los
a ser més competitius, facilitar que es
puguin adaptar a les noves necessitats
i els nous hàbits de compra i, també,
que puguin competir amb les grans
corporacions.”.

Els darrers mesos els comerços han
treballat per posar a punt les seves
botigues online i ara els clients ja podran
entrar a omplir la cistella. La plataforma
arrenca amb un centenar de comerços
actius, de les poblacions de Polinyà,
Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-
solità i Plegamans, Santa Perpètua de
Mogoda i Sentmenat.
El portal està organitzat per poblacions i

per categories: alimentació; electrònica,
informàtica i fotografia; restauració i
serveis turístics; llibres, papereria i lleure;
moda i complements; flors, plantes i
animals; bellesa i salut; esports; llar i
bricolatge i automoció.

El cost de la posada en marxa de la
plataforma més les despeses del primer
mig any de funcionament, que inclou la
campanya de comunicació, la logística i

el manteniment del Compraprop ha estat
de 74.000€. Aproximadament 20.000€
seran subvencionats per la Diputació
de Barcelona.

Compraprop és un projecte de l’AMERC
que neix amb el doble objectiu de
facilitar als ciutadans la compra als
comerços de proximitat, així com
dinamitzar el teixit socioeconòmic de
l’eix de la Riera de Caldes.
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Anem al Casino

Bona acceptació dels cursos intensius
del Taller d’Art
A

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.

quest mes de juny, el Taller d’Art ha
realitzat dos cursos intensius: un de

dibuix amb aquarel·la i un de torn de
ceràmica
Els cursos, que són novetat, s’han
realitzat els caps de setmana del 5 i 6 i
del 12 i 13 de juny.
El curs “Dibuixem amb aquarel·la” ha
estat impartit pel professor i aquarel·lista
Lluís Bruguera, i el curs-taller de Torn ha
anat a càrrec del reconegut ceramista
Carles Vives.

El cicle de Termalisme
i Benestar al programa
La Metro

l programa d’actualitat metropolitana La
Metro de La 2 emet un reportatge sobre

el cicle superior de Termalisme i Benestar.
El reportatge es va enregistrar el passat
2 de juny a diferents escenaris de
Caldes: la plaça de la Font del Lleó, les
Termes Romanes, el Museu Thermàlia,
el balneari Termes Victòria I en especial
l’Espai Cel, I l’Institut Manolo Hugué,
únic centre que imparteix aquest CFGS
de Termalisme i Benestar.

El programa La Metro, que s’emet de
dilluns a divendres a partir de les
14:35h, difon històries i relats de vida
quotidiana del que passa als barris i dels
nous projectes de l’àrea metropolitana
de Barcelona, amb directes, entrevistes
i reportatges.

E



Opinió

C ada any, el dia de Sant Joan, quan
el campanar de Breda toca la primera

batallada de la mitjanit, s’obre una porta
del castell, que comunica amb una
cambra plena de blat i segó. Aquell que
vol fer-se’n l’amo, ha d’anar-hi aquesta
nit, caminant de recules i amb les mans
ocupades; una amb un ciri encès i l’altra
amb una calavera. Ha de prendre el gra
amb les dents, ficar-lo dins d’un sac i
anar de pressa, perquè quan s’acaba
el so de la dotzena campanada, la porta
torna a tancar-se. Si aconsegueix sortir-
ne, no pot mirar el sac fins haver passat
la riera. Si ho fa així, el gra es convertirà
en or; en canvi, si la curiositat l’ha fet
tafaner, només n’obtindrà sorra. I, si per

Llegenda sobre la nit de Sant Joan
a “Breda”

mala sort, no n’ha pogut sortir, haurà
d’esperar fins l’any següent, quan torni
a tocar la primera batallada de la nit de
Sant Joan al campanar de Breda.
La part menys romàntica d’aquesta
història és que heu de procurar que no
us caigui la dentadura dins el blat com li
va passar  l’Anselm, que es va passar
les dotze campanades intentat recupe-
rar-la. No sabem del cert si la va trobar o,
pel contrari, encara la busca.
Us pregun-tareu com es fa això d’agafar
el blat amb les dents. Jo també m’ho
pregunto. Però la llegenda així ho
explica.
Sant Joan és una nit arrelada a la nostra
identitat, en què  podem fer ben bé de

tot: des de descobrir tresors ocults a
desencantar donzelles encantades;
enfrontar-nos als paranys del dimoni o
endevinar el futur; atraure la bona sort
prenent un bany o atrapar l’amor de la
persona estimada saltant una foguera;
collir les llavors de la falguera o bullir
herbes màgiques. I, fins i tot, podem fer
alguna cosa més terrenal, com menjar
coca i fer gresca amb els amics al voltant
de la foguera,o  llegir un llibre
tranquil·lament a casa.

Bon Sant Joan!

Mercè Jorba

Punt i final, en 4a posició
l passat dissabte 19 de juny el
Rugby & Touch Caldes - Centre

Democràtic i Progressista va disputar
la última jornada de la Lliga Catalana
de Touch a Sitges.
El fet que aquesta jornada es disputés
en dissabte i horari de migdia va
mermar als de la vila de diversos dels
seus efectius que, en aquesta compli-
cada temporada,van haver d’atendre
diferents compromisos laborals.

Així doncs els de la Flama Taronja es
desplaçaren a la capital del Garraf amb
un equip format per tres dones i quatre
homes, i per tant amb una sola
substitució, per tancar la participació a
la Lliga.

El cansament acumulat i la forta calor
van fer que les de Caldes s’haguessin
d’esforçar al màxim per plantar cara a
dos rivals molt complicats com van ser
el CN Poblenou i el Sitges. Dos durs
rivals que amb molta més rotació, van
marcar les diferències en el marcador a
les acaballes de cada un dels partits.
Malgrat les dues derrotes, la valoració
que se’n fa des de l’equip es molt
positiva. A paraules de Marc Principal,
que s’estrenà a la baqueta: “l’equip ho

ha donat tot, ha lluitat fins al xiulet final,
i s’ha buidat. Amb aquesta gran actitud
no es pot demanar més.”

Així doncs, un punt i final dolç pels
calderins, que acaben 4ts a la lliga, i
que desitgen que l’inici de la temporada

21-22 es desenvolupi amb total norma-
litat i poguent seguir amb els entrena-
ments setmanals de 21 a 22:30 al Mu-
nicipal de Les Cremades.
Per últim, el 26 de juny l’equip disputarà
la Copa Catalana, també a Sitges, a
partir de les 4 de la tarda.

E
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quest mes de juliol, Caldes estrena
la programació “Bombolles d’estiu”

amb l’objectiu de reactivar l’activitat
cultural del municipi després de la
pandèmia de la Covid-19.
La plaça Onze de Setembre i el parc de
Can Rius seran els escenaris de
concerts, cinema a la fresca, teatre, circ
i activitats familiars durant tot el mes de
juliol.
“Bombolles d’estiu” és una reivindicació
a la vitalitat cultural del municipi i és una
aposta per crear una programació
estable de gran format a l’estiu. De fet,
aquest cartell és la primera gran
programació cultural de gran format
post pandèmia i fora del calendari festiu
tradicional.
Les activitats s’han organitzat amb
l’objectiu d’arribar a nous públics i tenint
en compte les limitacions vigents de
control de la pandèmia, que obliga a
controlar els aforaments. Per això, en
totes les activitats, serà necessari obtenir
una invitació o comprar una entrada a
través del web caldescultura.cat.
La programació “Bombolles d’estiu” s’ha
presentat aquest divendres 18 de juny
per part de la regidora de Cultura i
Joventut, Laia Cuscó.
La majoria de les activitats programades
dins del “Bombolles d’estiu” es duran a
terme els dijous a la plaça Onze de
Setembre (situada darrera de
l’Ajuntament). Per accedir a les activitats,
a partir del divendres 18 de juny es
podran obtenir invitacions gratuïtes a
través de la web caldescultura.cat.

Dijous a la tarda, espectacles familiars
A les 19 h s’han programat els
espectacles familiars, amb la voluntat
d’oferir diversos tipus d’activitats per
arribar a un públic més ampli.
L’1 de juliol Txema Muñóz presentarà
l’espectacle d’humor gestual i màgia
“The Postcard” l’únic carter que ha repartit
cartes pels cinc continents. El 8 de juliol
és el torn del circ amb l’espectacle
“Libèl·lula” de la companyia Toti Toronell.
Autòmats, titelles i humor es fusionen
en aquest circ de les meravelles. El
dijous 15 de juliol la companyia La Tal
presentarà “Carrilló” un espectacle de

Caldes estrena aquest juliol la programació
cultural “Bombolles d’estiu”

mim amb un gran rellotge com a
escenari. El 22, un espectacle de dansa
tanca la programació d’espectacles per
a tots els públics. Es tracta de “Marina i
el somni de volar” de la companyia
Nsdansa que combina teatre de text,
danses del món i titelles per explicar la
història d’una noia en plena revolució
industrial.

Dijous a la nit, cinema a la fresca
A les 22 h serà el torn del cinema a la
fresca. En el mateix espai es projectarà
una pel·lícula. S’ha optat per programar
pel·lícules estrenades recentment i que
estiguin doblades o subtitulades en
català.
La primera serà l’1 de juliol, pocs dies
després de la celebració del Dia de
l’Orgull Gay. Per això, s’ha escollit la
pel·lícula “Pride”, una comèdia britànica
de 2014 dirigida per Matthew Warchus i
basada en fets reals. Explica com el
1984 un grup d’activistes homosexuals
decideixen recol·lectar diners per donar
suport als miners en vaga.
El 8 de juliol es projectarà la pel·lícula
“Jurassic World. El regne caigut”,
dirigida per Juan Antonio Bayona i
protagonitzada per Chris Pratt.
Estrenada el 2018, es tracta de la
cinquena entrega de la saga “Jurassic
Park” i és la continuació de “Jurassic

World”.
El dijous 15 de juliol es podrà veure “La
innocència”, pel·lícula de producció
catalana dirigida per Lucía Alemany
estrenada a principis del 2020.
Protagonitzada per Carmen Arrufat, Laia
Marull i Sergi López, explica l’estiu d’una
adolescent que es queda embarassada
en una petita vila a prop de Castelló.

Finalment, el 22 de juliol es projectarà
“Ardara”, un drama amb certs elements
de documental que reconstrueix el
viatge de tres joves a un poble irlandès
del que mai van tornar. Una pel·lícula
dirigida pel calderí Raimon Fransoy i
Xavier Puig, i protagonitzada per Bruna
Cusí, Macià Florit Campins i María
García Vera.

Divendres a la nit, concerts al Parc de
Can Rius
Blaumut el 16 de juliol i Suu el 23 de
juliol són els dos grans concerts
previstos en la programació cultural
“Bombolles d’estiu”. Les actuacions es
faran a les 22 h al parc de Can Rius,
l’escenari musical de la programació.
Les 300 entrades disponibles per a cada
concert costen 10 euros i es poden
adquirir a partir del divendres 18 de juny
a través de la web caldescultura.cat.

A
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ntitats independentistes de Caldes
van organitzar dissabte passat al

matí una cantada al Pic del Vent per als
presos i encausats polítics, la llibertat
d'expressió i els drets humans, en la
que van actuar la Coral El Calderí, Coral
del Centre, Caldes Groga, Tot Música
Ensenyament, acompanyats de Joan
Cuscó, Marc Xalabarder i Jem Uñó.
Entre la quarantena de persones que hi
van anar, hi havia la germana de Jordi
Cuixart, familiars de la Xènia Garcia i
també l'historiador i veí de Caldes
Josep M. Soler i Sabaté.
Un acte emotiu que va durar una hora i
en el que es van cantar temes de Lluís
Llach, entre d'altres.

Actualitat

Cantada al Pic del Vent pels presos
i encausats polítics
E

algrat el mal temps que va fer
diumenge de bon matí, la

quarantena de botiguers no es van
rendir i van muntar les seves paradetes
a l’avinguda de Pi i Margall i part del
carrer Montserrat, doncs l’any passat no
es va poder celebrar Fira Botiga per la
pandemia del covid-19.  La inauguració
en lloc de les 10 del matí, com cada any,
es va aplaçar a les 12 del migdia. Els
visitants però també van fer acte de
presència i a la tarda, amb un sol
esplèndit, els botiguers contents varen
vendre força els seus productes.
L’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, ens
va comentar que va trovar els botiguers
animats després de més d’un any de
pandemia amb uns mesos de
tancament. Esperem que es vagi
normalitzant tot i s’acabi aquest mal son
que tothom ha patit un bon temps. MMB

La 18a Fira Botiga va assolir un bon èxit després
que l’any passat no es va poder celebrar
M
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Opinió

¨S egur que deu haver quedat arraco-
nada al calaix de l'oblit", vaig

pensar quan havia passat un any de la
presentació de la instància sense que
es produís cap moviment. Afortunada-
ment anava errat, ja que el retard era
degut a procediments administratius
marcats pel protocol. Un cop superats,
el tràmit va transcórrer amb fluïdesa i la
feliç notícia va arribar. La comissió del
Nomenclàtor havia acceptat la meva
proposta de posar el nom de l'Elisabeth
Eidenbenz a un espai de Caldes. El lloc
escollit era el mirador que hi ha al
Puigdomí.

La història arrenca fa anys quan a la
llibreria "La llamborda" que hi havia a la
cantonada entre Pi i Margall i Sta. Teresa,
l'Assumpta Montellà hi va fer una
conferència per donar a conèixer el
llibre que havia escrit sobre la Maternitat
d'Elna. No només em va frepar la història
i objectiu de la maternitat, sinó també la
serenor, calidesa i sentiment amb què
la historiadora ho va exposar. Es
palpava clarament que ho vivia i que no
escriu per escriure.

Poc després vaig fer-me amb el llibre on
l'Assumpta exposa la biografia i el
pensament de l'Elisabeth Eidenbenz. És
aleshores quan em vaig adonar amb
més claredat i contundència perquè va
dedicar tota la seva vida a la gent menys
valorada, i per tant, més desvalguda.
Filla d'un pastor protestant suís, de qui
en va rebre valors bíblics i ètics clars i
afavoridors, va voler, per ella mateixa i
ben jove, fer el seu propi camí. Es va
començar a arremangar a Burjassot
(València), amb 23 anys i a l'empara del
"Comitè d'Ajuda Suïssa als Nens
d'Espanya"; i un cop acabada la guerra
civil, a la Maternitat d'Elna, continuant
tota la seva vida amb la seva tasca
d'ajuda social i humanitària a través
d'entitats evangèliques, no només
envers els qui no eren tinguts en compte
per la societat, sinó també als
perseguits. Mentre anava llegint em
naixia una idea que no va parar de fer-
se forta fins a tenir-ho clar: l'Elisabet
Eidenbenz havia de tenir un lloc a
Caldes. Passats uns anys, el govern
municipal endega el projecte de posar

Elisabeth Eidenbenz i el seu altre mirador
noms de dones a espais del poble, tot
demanant propostes a la ciutadania.
Vistes les característiques que havien de
reunir les proposades, no m'ho vaig
pensar gens i vaig presentar la sol·licitud.

D'entrada, he de reconèixer que no em
va caure massa bé que es triés el Mirador
per recordar a la fundadora i directora
de la Maternitat d'Elna. La vista és
bonica, però s'hi ha d'anar, no és un
lloc de pas com un carrer o una plaça,
que és el que jo pretenia. Sé que no
sempre és possible satisfer els anhels
que es tenen exactament de la manera
que hom vol, però és que allò és a la
"quinta forca". Estem davant d'una gran
dona i mestra de la solidaritat, i per tant,
es mereix -pensava- un lloc ben
emblemàtic i visitat amb assiduïtat, sinó,
hi ha el perill que amb el pas del temps
s'esvaeixi el seu record i només uns
quants en conservem la memòria.
Tanmateix, em vaig consolar pensant
que millor aquell indret que no pas res,

i que no necessàriament "més vist" va
aparellat amb significatiu i exempla-
ritzant (alguns noms de carrers a Caldes
en són bona mostra). Ben pensat, arran
de la pandèmia, molta més gent ha pres
el bon costum de caminar i descobrir
racons desconeguts. Així doncs, es
tractarà de potenciar el lloc anant a
observar la vila des d'un nou punt, a
més d'organitzar-hi activitats.

Això, que ja era per a mi un bon i
argumentat consol, va fer pòsit definitiu
quan l'Assumpta em va dir el dia de la
inauguració que l'Elisabeth li va explicar
que quan se sentia estressada per la
tasca que duia a terme a la Maternitat,
pujava a la cúpula vitrallada que corona
la casa per reposar i tranquil·litzar-se
admirant el paisatge que l'envoltava. Així
doncs, de ben segur que l'Elisabeth
hagués trobat adequat el lloc triat.

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

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
18/06/2021
Núm. Oferta
310224 NETEJADOR/A

(INSTAL·LACIONS EMPRESA)
310182 AJUDANT DE CUINA

(PARCIAL-MATÍ)
309939 PEÓ NETEJA VIÀRIA

(FEINA D’ESTIU)
309929 NETEJADOR/A

(AMB VEHICLE PROPI)
309715 ATENCIÓ AL PÚBLIC

(COMERÇ ESPECIALITZAT)
309603 GERONTÒLEG/ÒLOGA - AUX.

SOCIOSANITARI
309581 DEPENDENT / CAIXER /

REPOSADOR
309163 AJUDANT DE CUINA
309158 CAMBRER/A

(JORNADA COMPLETA)
309106 NETEJADOR/A

(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
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
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

Town Talk: conversa entre
els municipis agermanats
de Taunusstein i Caldes de
Montbui
El 28 de juny, a les 18 h, a través de Zoom,
es farà un acte virtual entre els municipis
agermanats de Taunusstein i Caldes de
Montbui. Inscriviu-vos a través del formulari
http://scur.cat/6F7L2L

Procés participatiu
d’emergència climàtica.
Fase de retorn
Coneix com les propostes prioritzades per
la ciutadania queden recollides en el Pla
d’Acció Climàtica. El 5 de juliol, de 17 h a
18.30 h. Consulteu com accedir a la sessió
que es farà via zoom.

Activitats d’estiu
per a gent gran:
Llença’t a l’Estiu 2021
L’Ajuntament organitza, del 28 de juny al
22 de juliol, activitats per a la gent gran.
Activitats lúdiques en grup per promoure
el benestar físic. Inscripcions a les Cases
dels Mestres. Preu: 8 euros.

Exposició “100 anys
de ciència-ficció”,
del 28 de juny al 15 de juliol
La mostra commemora el centenari del
naixement d’Isaac Asimov i Ray Bradbury,
dos grans referents del gènere de la
ciència-ficció. A l’exposició s’expliquen els
antecedents, els orígens i l’evolució de la
ciència-ficció a través d’autors i autores
clàssics. També trobarem algunes de les
referències temàtiques més comuns
recollides a les obres del gènere, com per
exemple: la robòtica, el medi ambient o els
límits de la realitat. L’exposició inclou
continguts sobre feminisme, perspectiva
de gènere i destaca l’obra de les escrip-
tores més reconegudes, en un gènere
literari majoritàriament masculí.

La deixalleria mòbil
s’instal·larà el dimarts
6 de juliol, de 8 a 13 h
La deixalleria mòbil s’instal·la a dins de
l’aparcament del carrer de les Escoles
Pies.  La visita mensual del camió adaptat
amb contenidors de recollida es repeteix
cada primer dimarts de mes.

Subvencions
extraordinàries Covid-19:
sol·licituds del 8 al 30 de
juny
L’Ajuntament impulsa noves línies de
subvencions per autònoms/es, usuaris/es de
Caldes Emprèn i paradistes del mercat per
la crisi econòmica derivada de la Covid-19.
Termini del 8 al 30 de juny. Tramitació
electrònica a:www.caldesdemontbui.cat/
subvencionscovid o presencial demanant
cita prèvia a través del tel. 93 865 56 56 o
www.caldesdemontbui.cat/citaprevia.

Afectacions a la mobilitat
per les obres d’ampliació
de les Cases dels Mestres
i remodelació de plaça
Catalunya i entorns
Comencen les obres d’ampliació de les
Cases dels Mestres i la remodelació de la
plaça de Catalunya i entorns. Consulteu
les afectacions a la mobilitat a
www.caldesdemontbui.cat

Acta del sorteig i llista
de l’alumnat admès i
exclòs a les escoles
bressol municipals
per al curs 2021-2022
Ja podeu consultar l’acta del sorteig públic
i la llista d’alumnes admesos i exclosos a
les escoles bressol municipals La Lluna i
El Gegant del Pi  a:
www.caldesdemontbui.cat



Salut

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

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

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com
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CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

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

A

Els estiraments,
base important de l'esport

bans de fer qualsevol activitat esportiva és fonamental estirar bé els músculs,
i és que d'aquesta manera evitarem lesions i sobrecàrregues. A més d'evitar

lesions i millorar la flexibilitat dels nostres músculs, els estiraments ens ajuden a
relaxar-nos, així com a reduir la tensió muscular. També ens ajuden a combatre
l'estrès, el mal de cap i, fins i tot, l'insomni.
Per a fer correctament els estiraments, la respiració és fonamental. Hem de respirar
de manera rítmica i controlada, i mai aguantar la respiració.
Existeixen diferents tipus d'estiraments:
Estirament estàtic: És el que pot realitzar qualsevol persona. Només s'ha d'estar
en repòs i estirar el múscul fins
a la posició que vulguem. En
general ha de mantenir-se en la
posició entre 10 i 30 segons.
Estirament dinàmic: És aquell
amb el que s'estira donant
impuls, sempre sense excedir
els límits.
Estirament actiu: Consisteix a
estirar utilitzant el múscul
antagonista sense assistència
externa.
Estirament passiu: És aquell estirament estàtic en el qual s'exerceix força externa
sobre la zona a estirar.
Estirament balístic: Consisteix en un estirament dinàmic però forçant els límits. Es
fa de manera ràpida i rebotant.
Estirament isomètric: Es tracta d'aquells estiraments en els quals els músculs fan
força contra l'estirament. Consisteix a tibar els músculs que es vol estirar perquè
es redueixi la tensió.

Fred o calor davant
les lesions esportives?

uan ens fem mal o sofrim una lesió esportiva ens solen aconsellar posar-nos
fred o calor. Però per què?, quan?, quant temps?

El fred disminueix la circulació, fent que l'hematoma que es forma sigui més petit.
També disminueix l'activitat metabòlica, fent que hi hagi menys inflor. I alleuja el
dolor, com un anestèsic, ajudant a la relaxació muscular.
El fred és útil sempre que hi hagi dolor, calor local i inflor, sobretot en les primeres
48-72 hores de l'inici de la lesió. Cal fer també repòs i compressió de la zona. És útil
aixecar l'extremitat o zona lesionada. Però cal prendre una sèrie de precaucions, ja
que hi ha risc de cremada de la pell per congelació, així que cal protegir la pell amb
un drap net. Tampoc s'ha d'utilitzar sobre ferides o pell lesionada.
Parlant ja de la calor, aquesta augmenta la circulació, l'activitat metabòlica i la
inflamació. S'usa normalment en la fase de recuperació, després de les 48-72
hores inicials. La calor alleuja el dolor, té un efecte analgèsic. Disminueix l'espasme
muscular, augmenta l'elasticitat dels teixits, i és molt útil per a facilitar i iniciar els
exercicis de rehabilitació. També cal prendre una sèrie de precaucions, ja que pot
augmentar la inflamació al principi de la lesió, i també hi ha risc de cremada de la
pell. Tampoc s'ha d'utilitzar si hi ha una ferida, cremada, febre, lesió greu, o
problemes de circulació.

Q
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- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

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

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

S

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Beneficis de les colònies
escolars per als nens

ón una activitat pedagògica inclosa en l'educació no formal, basada en la
importància de l'ensenyament fora de les aules i de l'observació directa de la

naturalesa. Una idea que va introduir Rousseau i els seus seguidors l'any 1762.
No va ser no obstant això a Espanya fins a 1887 que es van organitzar les primeres
colònies, a les quals van seguir moltes més per tot el territori.
Les va organitzar el Museu Pedagògic Nacional de Madrid per a 18 nens que van
viatjar fins a San Vicente de la Barquera a Cantàbria.

Els principals beneficis que comporten aquest tipus d'activitats són:
- Eduquen en el sentit de la cooperació i la disciplina.
- Fomenten el respecte cap als altres.
- Ensenyen a valer-se per un mateix, millorant l'autonomia.
- Aprenen a compartir espais i activitats del dia a dia que no solen realitzar al
costat dels seus companys, com sopar, vestir-se o dormir.
- Major respecte per la naturalesa.
- Enforteixen les relacions amb els amics de sempre, i també els ajuda a conèixer
i relacionar-se amb altres amb els quals habitualment no ho fan.
- Els ajuda a afrontar les seves pors en trobar-se en un ambient estrany. El més
habitual és l'angoixa a dormir fora de casa i allunyats dels pares, per la qual cosa
els va molt bé compartir gestionar aquestes emocions al costat d'altres nens que
estan passant per la mateixa situació.

Són molts els avantatges de les colònies. No obstant això com a pares hem de
respectar els desitjos dels nostres fills i que no es converteixi en una imposició.
Hem d'oferir-los tota la informació que ens sol·licitin, normalitzar la por que puguin
sentir i oferir-los seguretat en tot moment.

És important també fer-los partícips en tot moment de l'activitat, i que col·laborin
en la preparació de la motxilla, així com en la consulta del lloc a visitar perquè es
vagin familiaritzant amb l'entorn i les activitats i puguin gaudir de manera plena
d'aquesta gran experiència en les seves vides. Segur que repetiran. 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

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

Coca de sant Joan de crema i pinyons
PER A LA CREMA PASTISSERA:
Ingredients
- ½ litre de llet (sencera)
- 4 rovells d'ous
- 125 g de sucre
- 50 g de fècula de blat de moro
- Branca de canyella
- Branca de vainilla o ½ cullerada
d'extracte de vainilla
- Pell d'una llimona.

Preparació:
Aquesta crema es pot fer el mateix dia o el
dia anterior. Això sí, cal tenir en compte que
en portar ous, es recomana consumir-la
com a màxim al cap de dos dies.
En un cassó posem a bullir la llet
juntament amb la pell de la llimona, la
branca de canyella i la vainilla (si és en
branca, la buidarem prèviament de
llavors).

En un bol a part, posem el sucre, les
gemmes i la fècula i barregem amb
varetes fins que tot estigui integrat. A
continuació, afegirem la llet abocant-la
a poc a poc i sense deixar de remoure.
Quan estigui tot barrejat, ho posem tot
en una olla a bullir a foc lent i sense dei-
xar de remoure, fins que aconseguim
que espessi.

Retirem i deixem refredar, tapant amb
un plàstic que toqui la mescla per a
evitar que surti crosta. Un altre truc per a
evitar la crosta, és untar amb mantega.
Quan la tinguem reposada, introduirem
en una màniga pastissera, ja llesta per
a decorar.

PER A LA MASSA:
Ingredients:
- 500 g de farina de força
- 30 g de llevat fresc
- 120 ml de llet (sencera)
- 10 g de sal
- 80 g de sucre
- 3 ous
- 85 g de mantega
- Entre 50 g i 75 g de pinyons (al gust).

Preparació:
Abans de començar amb la massa,
deixarem en remull els pinyons en aigua
perquè es vagin estovant i així no se'ns
cremin durant la cocció de la coca.
Mentrestant, en 1 bol posarem tots els
ingredients a excepció de la mantega (que
haurem deixat a temperatura ambient).

Pastem amb l'ajuda d'un robot o
manualment fins a aconseguir una pas-
ta homogènia. Després, agregar a poc
a poc la mantega i continuar remenant
fins a integrar-la per complet. Finalment,
afegirem el llevat i actuarem d'igual
forma. Quan hàgim completat la mescla,
farem amb la massa una bola i la
deixarem en un bol tapat perquè creixi.
Un cop fermentada, estirarem la massa
amb ajuda d'un corró i li donarem forma
ovalada o rectangular. I procedirem a la
seva decoració.
Per a això, realitzarem uns talls en la
massa en forma de reixeta, on introdui-
rem la crema, i entre els buits, els pi-
nyons i una mica de sucre.Introduirem
al forn a uns 180 graus durant uns 30
minuts. 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.

1515151515

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

NET BULLON Empresa de neteja

Es poden cobrir tots els riscos?
  La més sorprenent i probablement la més antiga companyia d’assegurances
és sens dubte la Lloyd’s, situada a Londres. En ella pràcticament no existeix
res al món que no es pugui assegurar. Els homes de negocis s’asseguren
contra les pèrdues, els empresaris contra els riscos de vaga o de guerra, els
armadors de vaixells contra els naufragis, els camperols contra les males
collites, i així successivament. Caruso, cèlebre tenor, va assegurar la seva
veu per cent mil lliures esterlines. Els assegurats estan satisfets fins i tot si
han de pagar grans mensualitats, ja que algú es fa càrrec del risc que tant
temen. Però que algú assumeixi la responsabilitat del risc aportarà com a
màxim a l’assegurat una compensació financera que potser li permetrà
recuperar un bé material, però no li retornarà la salut o la vida.
  Aquell que creu en Jesucrist té una assegurança molt diferent que no
garanteix els bens materials, ni  tan sols la salut; però va molt més lluny. Sap
que ja va rebre la vida eterna, i pot dir com l’apòstol Pau: “Estic segur que ni la
mort ni la vida...ni el present, ni el futur...ni cap cosa creada no podrà separar-
nos de l’amor de Déu, manifestat en Jesucrist, Senyor nostre”
(Romans 8: 38-39).

Que tinguis un feliç dia!

L

La Taula de Turisme
estudia més accions
de promoció

a darrera sessió de la Taula de
Turisme aborda les properes

campanyes promocionals de Caldes
de Montbui.
A la trobada, a la que van assistir
rmembres del govern i del Museu
Thermàlia, representants del sector
balneari i allotjament, restauració,
comerços i associacions es van
exposar les actuacions de dinamització
turística per aquest any que es
proposen des de la regidoria de
Turisme, Termalisme i Patrimoni.
Algunes d’aquestes accions formen
part de la represa de l’activitat post-covid
com la reobertura dels banys termals El
Safareig, de l’exposició permanent de
termalisme del Museu Thermalia que es
va inaugurar just abans de l’inici del
confinament, o de les Fires com la de
brocanters (el tercer diumenge de mes,
pel matí), l’Aplec del Remei o la Fira de
Nadal, tot i que sigui amb un altre format
adaptat a la “nova normalitat”.
D’altres propostes són totalment noves
i innovadores com l’Scape Tour, les
Portes Obertes de l’antic col·legi del
Carme, equipament recentment adquirit
per l’Ajuntament, o l’arranjament del
camí de Foment.
A més d’aquestes actuacions, s’estan
realitzant campanyes promocionals
com “Coneixes Caldes? Que no
t’enganyin...per promoure visites
guiades als principals punts d’interés i
aclarir fals mites, la producció d’un nou
vídeo integrat en la col·lecció de
difussió del Vallès Oriental i  un altre del
programa Global Trotter (Amazon Pirme)
dins els marc de les viles termals
europees, la producció de posagots,
una campanya al metro de Barcelona
(linia 5), o l’adquisició per Instagram de
250 fotografies sobre rutes calderines.
Pel que fa a esdeveniments promocio-
nals del territori, s’han posat sobre la
Taula propostes com les Jornades del
tomaquet calderí que vol vincular
productors i restauradors.




