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Agenda
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.
Entrades a través del web:
www.caldescultura.cat

Dimarts 6 de juliol
Aparcament c/ Escoles Pies
De 8 a 13h  Deixalleria mòbil.

Dijous  8 de juliol
Plaça 11 de Setembre
19h Libèl·lula de Toti Toronell
Espectacle familiar dins el programa
Bombolles d’Estiu.
Org. Ajuntament de Caldes.

22h  Cinema “Jurassic World. El regne
caigut”, dins el programa Bombolles
d’Estiu.
Reserva invitacions:
www.Caldescultura.cat
Org. Ajuntament de Caldes.

Divendres 9 de juliol
Inici Museu Thermalia
18h Camins de bruixes.
Org. Cooltur.
Dins el programa Escaldàrium 2021.
Cal fer reserva d’entrades a:
www.caldescultura.cat

Aparcament Les Cremades
22h
“No eren bruixes, eren dones”. Una obra
basada en el dossier de la revista
Sàpiens.
Org. Ass. La Forca. Col. Ball de Diables.
Dins el programa Escaldàrium 2021.
Cal fer reserva d’entrades a:
www.caldescultura.cat

Parc de Can Rius
23h
Concert amb “Ketekalles”. Org. Ajunt. De
Caldes. Col. Comissió Escaldàrium.
Dins el programa Escaldàrium 2021.
www.caldescultura.cat

Plaça 1 d’Octubre
22h
Ballada de sardanes.
Org. Agrupació Sardanista Calderina.

Dissabte 10 de juliol
Concertàrium, el concert de l’Escal-
dàrium i altres activitats relacionades
amb la festa.
(Vegeu programa a la pàgina 3)
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L a pandèmia impedirà, per segon any
consecutiu, que el segon dissabte

de juliol la plaça de la Font del Lleó de
Caldes de Montbui s’ompli de gent, foc,
aigua i música. L’Escaldàrium pròpia-
ment dit no es farà però els diables locals
s’han proposat que la població respiri
ambient d’Escaldàrium com cada any
en aquestes dates des de fa 27 anys.
D’aquesta manera, s’ha preparat un
extens programa d’activitats per a tots
els públics durant els dies previs que
culminaran el 10 de juliol a les 10 de la
nit amb l’acte central: el Concertàrium,
un espectacle escènic amb la música
de la festa acompanyada d’elements
teatrals que tindrà lloc a l’aparcament de
les Cremades, i al qual hi podran assistir
unes 800 persones amb reserva prèvia.

El Concertàrium seguirà l’estructura de
l’Escaldàrium de Cambra, espectacle
que es fa cada any uns dies abans de la
festa principal, en el qual s’interpreten
versions acústiques de les 10 danses,
intercalades amb la llegenda de
l’Escaldàrium explicada per un narrador.
La principal novetat és que, per primera
vegada, s’aplegaran a l’escenari les
formacions musicals de l’Escaldàrium
de Cambra i de l’Escaldàrium principal,
formant-ne una de sola de prop de 20
músics. Per l’ocasió, els directors mu-
sicals Ramon Solé (també compositor
de les músiques) i Andreu Brunat, han
adaptat les instrumentacions per a la
nova formació. Les danses es comple-
mentaran amb les habituals interven-
cions dels tabalers del Ball de Diables
de Caldes i d’elements pirotècnics I
“representacions de l’aigua”, tal i com
ho va explicar a la roda de premsa Jordi
Soler, un dels responsables de la part
aqüàtica de la festa. Amb tot, no es van
voler donar gaires detalls d’aquestes
intervencions per preservar la sorpresa.

Les bruixes agafen volada
Les bruixes, uns dels personatges prin-
cipals de la llegenda de l’Escaldàrium,
tindran força protagonisme en un
programa d’actes que arrencarà el 28 de
juny amb la inauguració del nou mural
de l’Escaldàrium, pintat per l’artista Roc

L’ambient de l’Escaldàrium estarà present
amb el Concertàrium i les Bruixes

Blackblock en un dels edificis darrere
de les Termes Romanes. El 2 de juliol
s’inaugurarà el Passatge de les Bruixes,
un carreró que dóna a la plaça de La
Font del Lleó i que fins ara no tenia nom.
D’aquesta manera, i juntament amb el
Passatge de la Godra, un altre carreró
adjacent, la plaça tindrà tres elements
referencials de la festa més emblemàtica
que hi té lloc. “Volem que tothom que
vingui a la plaça vegi que aquest és el
lloc on es fa l’Escaldàrium”, va comentar
el regidor d’Escaldàrium, Pep Busquets.

El 4 de juliol està prevista una xerrada,
encara per confirmar, a càrrec de la
Universitat Popular de Caldes de
Montbui, sobre la persecució de la
bruixeria a Caldes des d’un punt de
vista historiogràfic. Aquells fets, que
van tenir lloc el 1619 i van acabar amb la
mort de 13 dones innocents, s’estan
convertint en els darrers en un element
important de Caldes a efectes culturals
i de projecció turística i han estat objecte
d’exposicions, produccions audiovi-
suals i, enguany, un joc de pistes impul-
sat pel museu Thermalia.

El 9 de juliol al matí hi haura un altre
d’aquests projectes, que es fa des de fa
anys amb molt d’èxit de públic: les
visites guiades “Camins de bruixes” a
càrrec de l’empresa de turisme cultural
Cooltur, que repassen els fets de 1619
i, de passada, permeten conèixer al-
guns dels punts patrimonials més des-
tacats de Caldes.

Tot això seran prèvies que conduïran a
l’acte principal de les bruixes, com
sempre, la vigília de l’Escaldàrium:
enguany, enlloc de la multitudinària
execució de les 13 dones, es farà la
representació teatral No eren bruixes,
eren dones, a càrrec de l’associació La
Forca. Serà a l’aparcament de les
Cremades a les 10 de la nit, al mateix
escenari on l’endemà es farà el
Concertàrium. En acabat, l’acció es
traslladarà al parc de Can Rius, amb el
concert del grup femení Ketekalles.
L’endemà dissabte, 10 de juliol, al matí
hi haurà una donació de sang a Can
Rius i a les 6 de la tarda, concert de la
coral Guisla i contacontes. A les 7, hi
haurà activitats organitzades per
diverses entitats del poble i, finalment,
a les 10, el Concertàrium.
El programa d’actes de l’Escaldàrium es
tancarà a les 11 de la nit a Can Rius,
amb el concert de la banda de versions
vallesana La Tribut FM.

Reserva gratuïta d’entrades a partir del
28 de juny
Tots els espectacles tindran entrada
gratuïta, però caldrà reservar-la a partir
del 28 de Juny a través del web
caldescultura.cat. La coordinadora de
l’Escaldàriu, Erènia Díaz, va posar
èmfasi a demanar que les persones que
reservin entrades, després vinguin a
l’espectacle i que, si finalment no ho
poden fer, ho comuniquin perquè altra
gent pugui assistir.

Samarreta especial commemorativa
Finalment, el subdirector de l’Escaldà-
rium, Jaume Martínez Munné, va expli-
car que enguany s’ha fet una samarreta
commemorativa d’aquesta edició tant
excepcional de la festa.
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l Centre Ateneu Democràtic i
Progressista de Caldes de Montbui

ha rebut el reconeixement de llicència
d’activitats per part de l’Ajuntament de
Caldes com a establiment sociocultural
de teatre i espectacles públics amb cafè-
restaurant.

La llicència municipal ha estat
concedida d’acord amb els informes
favorables del Consell Comarcal del
Vallès Oriental en matèria ambiental, de
la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments del
Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya en matèria d’incendis, del
Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, a través del Cos de
Mossos d’Esquadra, en matèria de
seguretat i dels serveis tècnics
municipals en matèria urbanística, de
mobilitat i salut pública.

Segons el president de l’entitat, Jaume
Pieres, aquest fet de reconeixement de
llicència d'activitats “cobreix la realitat
polièdrica de l'ateneu Centre Democràtic
i Progressista, ateneu amb més de 150
anys d'història, i amb molts projectes,
seccions i entitats en el seu si, el que
comporta la millora dels treballs que ens
són propis, tant en espais escènics,
expositius, aules, espai social i d'altres
espais tècnics”.

El Centre Ateneu Democràtic i Progressista
rep el reconeixement de llicència d’activitats
E Aquest reconeixement s'acompanya

d'un Pla d'Inversions en l'equipament
de més de 10 anys d'història que
sobrepassa un volum de 600.000 euros,
dels quals l'entitat hi ha aportat més de
la meitat en recursos propis.

Com a continuació del Pla d’Inversions,
actualment s’estan executant obres de
rehabilitació de l’espai amb una
despesa total per part de l’entitat de
130.000 euros. A aquests recursos
propis de l’ateneu, s’afegiran 100.000

euros més per part de l’Ajuntament de
Caldes en forma d’ajut per continuar els
treballs de rehabilitació.

Jaume Pieres s’ha mostrat molt satisfet
per la concessió de l’esperada llicència
d’activitats i ha destacat que aquest
reconeixement ha estat el fruit de de 10
anys intensos de treball conjuntament
amb l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, a qui ha agraït l’esforç i la
complicitat en tot aquest procés.

Caldes de Montbui i Taunusstein es retroben
en una conversa virtual

ecords, anècdotes, reflexions, propostes i plans per al futur s’han
trobat en la conversa virtual entre Caldes de Montbui i Taunusstein,

organitzada per la delegació del Govern de la Generalitat a Alemanya.
Hi han participat els alcaldes Isidre Pineda i Sandro Zehner i els presidents
dels Cercles d’Amics català i alemanys, Emma Garcia Patsi i Michael Wolf.
L’entorn virtual ha permès un retrobament, superant així les dificultats de
connexió entre pobles que ha suposat la pandèmia.
Aquest acte s’emmarca en el cicle “Town Talks”, dedicat a la presentació de
diferents experiències d’agermanament entre municipis catalans i
alemanys. Els valors europeus, les similituds culturals, les singularitats
de cada poble, el respecte i la posada en valor de les singularitats que
conviuen a Europa han estat els eixos de la conversa.

R
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quest dilluns s'ha presentat en roda
de premsa el Grup de Suport a Jordi

Solé, actual eurodiputat per ERC i
exalcalde de Caldes de Montbui (2007-
2019).
Jordi Solé ha explicat a la premsa la seva
situació com un dels 40 encausats i
represaliats pel Tribunal de Cuentas
espanyol per l'acció exterior de la
Generalitat de Catalunya, una despesa
destinada a la projecció de Catalunya a
l'exterior des de l'any 2011 al 2017.
Solé ha comentat que aquest Tribunal
està situat fora del sistema judicial
tradicional, amb uns procediments que
no ofereixen garanties de defensa i amb
una extralimitació de competències
flagrants.
Jordi Solé ha agraït la mostra de suport
en aquest moment en què és víctima de
la repressió per part de l'estat espanyol,
sent un més dels gairebé 3000 catalans
represaliats.
A la roda de premsa hi ha hagut una
representació de veïns, veïnes, regi-
dors i regidores del govern municipal,

entre elles Núria Carné, que ha donat a
conèixer que el diumenge 4 de juliol es
farà la presentació pública del grup de
suport en un acte obert a la ciutadania a

Es presenta el Grup de Suport a Jordi Solé
la plaça de l'U d'Octubre, amb la
presència de Jordi Solé i de Joan Tardà,
exportaveu d'ERC al Congrés dels
Diputats.

Concerts de fi de curs de l’EMM Joan Valls
esprés de molts mesos sense poder
organitzar activitats presencials

aquest mes de juny l'EMM Joan Valls
ha pogut realitzar 8 concerts en format
presencial i un concert de professors
en línia.
El diumenge 6 de juny l'orquestra de
flautes de l'Escola Flaustaff va celebrar
el seu 20+1 aniversari, ja que la
pandèmia no els hi va permetre celebrar
els 20 anys. Van oferir a la Sala Noble de
Can Rius un concert amè i divertit, fent
participar el públic, i van interpretar
obres del món de l'òpera i alguns hits
del grup.
La setmana del 7 a l'11 de juny es van
celebrar, amb grups reduïts i totes les
mesures de seguretat, les audicions
dels alumnes d'instrument a la sala
d'actes de l'Escola.
El dimecres 16 de juny va ser el torn de
diferents formacions vocals i instru-
mentals que hi ha al centre. Es va realitzar
a la sala d'actes 4 concerts separats i
les famílies van poder veure el treball fet

amb l'Orquestra Infantil, la Coral de 1r i
2n de NE, l'Orquestra Juvenil i la Coral
de Nivell Mitjà.

El diumenge 20 a la tarda, amb totes les
entrades exhaurides, es va tornar a la
Sala Noble de Can Rius per un triple
concert: en primer lloc va actuar per
primera vegada la nova coral d'adults,
després l'Octet Joan Valls ens va
delectar amb les veus dels seus

cantaires i finalment l'Orquestra
Municipal ens va mostrar el repertori que
han treballat d'ençà del concert que  van
oferir per Sant Jordi.
L'endemà, els més petits de l'Escola, la
Coral Infantil, van oferir a la sala d'actes
el seu concert de fi de curs, titulat les
Verdures, que va anar acompanyat
d'il·lustracions realitzades per alumnes
del Taller d'Art. Finalment, la coral de 3r i
4rt de NE va tancar aquest mes intens
de concerts mostrant el repertori que
han treballat al llarg dels darrers mesos.
Per acabar el curs, els professors i
professores de l'EMM Joan Valls van
preparar un concert en línia el dia 21 de
juny per celebrar el dia de la música.

D



66666

Actualitat

.........................................................................................................................................................

Anem al Casino

ordi Cuixart, president d’Omnium
Cultural, just sortir de la presó va

voler trobar-se amb la Xènia, una jove
calderina que va ser empresonada
durant les protestes per la sentència als
polítics independentistes.

Cuixart ho ha manifestat a través de
Twitter, on ha penjat una fotografia i ha
volgut recordar que “cap indult ens farà
callar. Des de la societat civil seguirem
alçant la veu i el puny per fer-nos lliures!
Gràcies al jovent del país per no defallir”.

Jordi Cuixart es troba amb Xènia
després de sortir de la presó
J

Moebius tanca
temporada a Caldes

aldes de Montbui, espai de rodatge
de Moebius (coproducció de TV3 i

Veranda TV), acull la festa de fi de
temporada de la sèrie amb la presència
d’actors, actrius i representants de
direcció i producció.
12 de juliol, nit de comiat de Moebius a
Caldes de Montbui, amb la presència
d’actors i actrius i l’actuació del grup The
Sappy’s.

Lloc: parc de Can Rius
Horari:
- Obertura de portes a les 21 h
-  Projecció del capítol: 22.10 h (aprox)
-  Actuació de The Sappy’s: 23 h
Reserva d’entrades:
www.caldescultura.cat

C
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Les Cremades 3r mil·lenni
a pandèmia del COVID-19 ha deixat
una estela de dolor i tristor, de crisi

econòmica i d’incerteses per al futur.
També ha deixat algunes lliçons i
missatges que probablement seria bo
que no esborréssim massa aviat de la
memòria. La ciència està vencent els
virus i els confinaments n’han limitat
l’expansió.

La pandèmia i els confinaments ens han
fet redescobrir la importància de la vida
km-0. El valor del que tenim al nostre
costat: turons i boscos, rieres i camps.
Les contínues passejades de la gent per
l’entorn de Caldes es van convertir en el
millor analgèsic mentre esperàvem que
algú inventés una vacuna. La Torre Roja,
Can Camp, la Torre de Marimon, la Torre
Nova, la Font del Dimoni i Carerac, els
camps d’oliveres i ametllers de les
Cremades, els blats i els calçots, les
tomaqueres i les mongeteres, es van
convertir en nous paisatges naturals per
a molta gent. Ens van fer recordar com
de prop tenim la vida i que fàcil és
perdre-la.

La zona agrícola de les Cremades està
a l’ull de l’huracà. Els seus camps i els
seus conreus. Fa anys que són objecte
de mirades llunyanes. Amb un ull posat
en l’especulació i l’altre potser també.

Fem una mica d’història.
· L’any 1996 va aprovar-se inicialment un

Pla general municipal per edificar
totalment les Cremades (52,5 ha) i
construir-hi una variant que uniria la
carretera de Sant Feliu amb la de
Sentmenat. La pressió popular ho va
evitar (1996-99) amb més de 3.500
signatures.

· Com a resultat d’aquell procés, el Pla
d’ordenació urbanística municipal
(POUM) va definir i reservar a la zona de
les Cremades un espai de 7.5 ha (E9)
com a possible “Equipament balneari de
nova creació situat en sòl no
urbanitzable, d’iniciativa pública”.

· L’E9 s’ha convertit en un esquer
especulatiu.

· L’any 2015 l’Ajuntament intenta
desenvolupar la zona E9 com a “centre
turístic-hoteler” amb nous vials a
Sentmenat i Sant Feliu. La Generalitat ho
atura.

· L’any 2021 la pressió popular evita que
el desenvolupament d’aquesta zona E9
pugui ser també d’iniciativa privada,
com pretenia l’Equip de Govern. L’any
2021, en aquesta part de la zona E9,
l’Equip de Govern hi projecta un
aparcament, però la pressió popular
també l’atura.

Diversos equips de govern, de diferent
color i signe, han intentat buscar inver-

sors per desenvolupar macroprojectes
a les Cremades.
Després de 25 anys, tots els intents han
estat infructuosos.
Ara és hora de posar els peus a terra i,
mai més ben dit, respectar i desenvo-
lupar la terra i les seves gents.

Les Cremades són un espai agrícola
que cal preservar per a nosaltres i les
generacions futures.

Per això, proposem que s’emprenguin
les iniciatives necessàries per reduir la
pressió especulativa sobre les
Cremades. El primer pas hauria de ser
la supressió de la “reserva balneària”
(E9) del POUM. Segur que l’Equip de
Govern, que ha manifestat reiterada-
ment que no pensa fer res a l’altre costat
de la Riera, trobarà els suports
necessaris per emprendre i liderar
aquest canvi. Polítics i ciutadania de la
mà per un projecte que mira el futur.

El col·lectiu No al Salt de la Riera us
convida a una petita caminada a les
Cremades el proper dissabte dia 3 de
juliol (10 h, Plaça Taunusstein),
caminada que aprofitarem per penjar
uns plafons informatius sobre les
Cremades.

No al Salt de la Riera
27 de juny 2021
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ins del Cicle Parlem d'Art al Casino
de Caldes, el passat 26 de juny el

fotògraf calderí Quim Dasquens va dur
a terme la xerrada "l'Art de la fotografia
de viatges".
Davant d'un públic presencial reduït, i
juntament amb les persones que es van
connectar via Zoom, en Quim va ex-
plicar els consells que ha anat adquirint
durant els anys de preparar, ensenyar i
guiar a viatgeres i viatgers pel món, en
viatges pensats i organitzats per a
amants de la fotografia.
Van ser uns consells pràctics de cara a
preparar un viatge fotogràfic i gaudir de
la fotografia, mantenint respecte a les
comunitats i per garantir al màxim poder

D

Quim Dasquens parla de la fotografia
de viatges al Casino

assolir les fotografies que es tenen en
ment, a l'hora de documentar i explicar
un destí fotogràficament parlant.
Per acabar va projectar un videoresum
de set anys de viatges, que explica en
10 minuts com es viu el dia a dia del
viatge fotogràfic i un resum dels milers
de fotografies capturades arreu
d'Àfrica, Centreamèrica, Europa o el
Sud-est Asiàtic. També va mostrar
objectes que, per a ell, són petits tresors
que ha anat adquirint o li han estat
regalats per coneguts i amistats fetes
arreu del món on té la sort de retornar.
Finalment va anar contestant les pre-
guntes i els dubtes que els assistents li
van anar formulant.

an finalitzat les obres de construcció
d’un nou vial segregat per a vianants

al tram inicial de la carretera del Farell.
Aquest vial segregat connecta el
passeig del Remei fins el camí de
Castellvell.
Els treballs van començar al gener i
s’han dut a terme en el termini previst
inicialment de 5 mesos. La intervenció
ha comptat amb un pressupost de
385.687,50 euros, finançats conjunta-
ment entre l’Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, titular de la carretera. Ho han
presentat l’alcalde, Isidre Pineda, i el
regidor d’Espais Públics, Mobilitat i
Planejament Territorial, Jaume Mauri.
Les obres han permès habilitar un pas
de 1,8 m d’ample i la instal·lació d’una
barrera de fusta al costat esquerra de la
carretera en un tram d’uns 700 m de
longitud. Amb aquests elements,
s’incrementa la seguretat dels vianants
que fan servir aquesta via per arribar fins
el camí de Foment. De la mateixa manera,
amb aquest nou vial, es dóna conti-
nuïtat a l’itinerari de 40 m que ja estava
construït al costat esquerra de la sortida
nord de Caldes cap a Sant Feliu i,
d’aquesta manera, s’evita que els
vianants hagin de creuar la carretera per
continuar amb el recorregut.

Finalitza el vial segregat fins Castellvell
El projecte també ha permès millorar la
intersecció d’inici de la carretera del Farell.
 
Les llambordes del camí de Foment ja
arriben fins les carretera
L’Ajuntament ha aprofitat les obres de
construcció d’aquest itinerari de
vianants per actuar també en el camí de
Castellvell. En concret, s’han col·locat
llambordes en el tram inicial del camí
conegut popularment de Foment en
què, fins ara, no hi havia aquests ele-
ments. Per tant, ara ja hi ha llambordes
des de la carretera fins a l’antic inici
d’aquest paviment. El tram que fins ara
no disposava de llambordes era de 45
m de llargada i, en total, s’ha actuat

sobre una superfície de 135 metres
quadrats. Ara, amb aquesta actuació, el
camí de llambordes ja és homogeni des
de la carretera del farell fins a l’antiga
bàscula de la pedrera. Les llambordes
que s’han fet servir són peces retirades
d’altres obres que s’han fet al municipi
en anys anteriors i que s’emmagatze-
men. El cost d’aquesta obra, d’aproxi-
madament 11.000 euros, l’ha assumit
l’Ajuntament.
Carme Germà, regidora de patrimoni, va
comentar que s’instal·larà un cartell amb
una fotografies antigues del camí de
Castellvell que permetrà conèixer la
importància històrica d’aquest camí pel
municipi.

H

JDB
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Actualitat

oincidint amb la celebració del dia
de l’orgull LGTBIQ+, la regidoria

d’Igualtat, Feminisme i Polítiques
LGTBI+ ha fet balanç de les accions
dutes a terme durant l’últim any. En
aquest sentit, la regidora Ángeles Llive
ha situat com a prioritat les accions de
sensibilització i de divulgació en
diversos àmbits. En concret, s’ha fet for-
mació bàsica presencial en temes LGTBI
als representants polítics i a tots els
treballadors i treballadores públiques.
També s’han fet visites als patis dels
instituts del municipi  on s’ha desplegat
el Punt SAI LGTBI per visibilitzar,
sensibilitzar i informar de l’existència del
servei que s'ofereix en aquest punt. De
la mateixa, s’ha traslladat el Punt SAI
LGTBI  a les residències de gent gran
que hi ha a Caldes de Montbui per tal
d’informar del servei i oferir formació
bàsica en temes LGTBI a tot el personal

L’Ajuntament aposta per la sensibilització
per lluitar contra la LGTBIfòbia

que treballa en aquestes residències.
En aquesta línia de treball transversal
amb tots els sectors de la societat, des
de la regidoria també s’ha presentat el
PUNT SAI LGTBI a la taula de comerç,
per tal de treballar conjuntament per
oferir un comerç inclusiu, respectuós,
segur i no discriminatori.

Aquest treball conjunt també s’ha dut a
terme amb Cultura i Joventut, per tal de
dur a terme activitats sobre temes LGTBI.
En aquest sentit, destaca també
l’elaboració conjuntament amb Joventut
del Protocol de prevenció de les
violències masclistes i LGTBIfòbiques
en l'espai públic d'oci nocturn.

C
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Opinió

n ciudadano respon-
sable de Tarragona,

Lluis Pastrana, ha denun-
ciado primero en privado
y después pública-
mente, a un grupo de

Mossos d’Esquadra por abusos
racistas cometidos a una persona
desarmada. Los jefes policiales en vez
de agradecer la preocupación
ciudadana por una policía digna, ha
denunciado a Lluis Pastrana a una jueza
y esta en vez de exigir a los mandos
policiales la investigación y el
correspondiente correctivo por los
presuntos abusos, llama a declarar al

Jueces que se equivocan
ciudadano responsable por injurias a
la policía. Parece el mundo al revés.
Estamos muy sensibilizados con este
tema. Hace poco las televisiones emitían
continuamente el frio asesinato en
Estados Unidos, de una persona negra
por un policía mientras sus compa-
ñeros lo miraban tranquilamente. Vimos
mas abusos, allí y en otros lugares. Los
policías que abusan lo hacen con un
sentimiento de impunidad total y hacen
falta muchos cómplices para que un
policía se convierta en abusador.
Yo no quiero ser cómplice con mi
silencio. Con mis impuestos se paga a
jueces y policías y por eso estoy

obligado a denunciar también los
abusos policiales.
Me gustaría vivir en una Catalunya en la
que pudiera sentirme orgulloso de los
jueces y de la policía. De momento son
sentimientos muy diferentes los que me
inspiran, pero sigo trabajando para que
nuestra democracia pueda ser ejemplar.

Pepe Beunza
President de l’Associació

Josep Vidal i Llecha
Objetor de conciencia en 1971,

condenado en dos Consejos de Guerra

U

quest dissabte 26 de juny es va
celebrar a Sitges la Copa Catalana

de Touch, últim esdeveniment esportiu
d'aquesta atípica temporada on ha
imperat la incertesa i els equips s'han
hagut d'anar adaptant als diversos
protocols i condicionaments horaris per
dur a terme els entrenaments.

Així doncs, aquest allargament de la
temporada, va comportar que el Rugby
& Touch Caldes comparegués a dispu-
tar aquest torneig amb un nombre
inferior d'efectius i que no li permetien
formar un equip complet per afrontar
amb garanties i sense lesions la
jornada. Es van desplaçar a la capital
del Garraf dues noies i quatre nois.

Davant d'aquesta situació, i com és
habitual en jornades de llarga durada,
ja que el torneig va acabar a les 21 h,
després de la disputa de quatre partits
per equip de 20 minuts, el conjunt
vallesà va conformar equip amb els
Gòtics de Barcelona.

Si bé en els primers partits, davant de
rivals competitius com el TRB o el CN
Poblenou l'equip va patir certs desajus-
taments per la manca d'automatismes
entre Taronjes i Blanc i Blaus, a partir del
tercer partit l'equip es va anar assentant
més en el joc i va començar a treballar
com un sol equip.

Davant del BUC, que venia reforçat per
joves jugadors del rugbi a XV, els de la
vila termal, van poder posar-se per
davant del marcador en els primers
compassos i malgrat els esforços fets,
al final del partit, el marcador va ser de 5
a 3 a favor dels barcelonins.

Un últim partit davant del Sitges servia
per posar punt final a la Copa Catalana,
permetre al conjunt Calderí anar sumant
minuts d'experiència que, de cara a la
temporada vinent han de ser de gran
utilitat per afrontar els partits més
complicats i en aquells més assequibles
poder controlar el ritme de partit.

A paraules de Marc Congost, respon-
sable tècnic del Rugby & Touch Caldes:
s'ha fet un gran esforç, ens ha costat
conjuntar-nos amb Gòtics, però s'ha

notat una gran millora a partir del tercer
partit. Vull felicitar a les meves
companyes i als meus companys,
perquè s'ha competit amb molta
intensitat i quan les forces mancaven
pel pas dels minuts, han sabut
sobreposar-se amb gran nivell i força

de voluntat. M'han fet viure una
temporada molt intensa, i espero que la
vinent, ja només des de la direcció
tècnica, em facin seguir gaudint de la
mateixa manera.

Un bon punt final de temporada pels del
Centre Democràtic i Progressista que ja
pensen en la temporada 2021-22, en
seguir entrenant per créixer i seguir
consolidant el Touch a Caldes de
Montbui, ampliant així l'oferta esportiva
de la vila calderina.

Copa Catalana de Touch
A
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
23/06/2021
Núm. Oferta
310364 XOFER

(JORNADA PARCIAL MATINS)
310317 PERSONA ADJUNTA A

ENCARREGAT DE PRODUCCIÓ
(SECTOR PLÀSTIC)

310226 TRANSPORTISTA FURGONETA -
CONDUCCIÓ CARRETÓ -
PRODUCCIÓ
(JORNADA COMPLETA)

310224 NETEJADOR/A
(INSTAL·LACIONS EMPRESA)

310182 AJUDANT DE CUINA
(PARCIAL-MATÍ)

309929 NETEJADOR/A
(AMB VEHICLE PROPI)

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
308133 MOSSO MAGATZEM

(I REPARTIDOR)
307566 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
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

Borsa de treball d’agents
de la Policia Local
de Caldes de Montbui
L’Ajuntament de Caldes de Montbui
constituirà una borsa de treball d’agents
de la Policia Local, per dur a terme les
substitucions del personal, o qualsevol altra
incidència que es pugui donar. El termini de
presentació de sol·licituds serà de 20 dies
naturals, a partir del dia següent de la
darrera publicació del mateix al BOP de
Barcelona o al DOGC.
Més informació: www.caldesdemontbui.cat

Curs de monitors i
monitores de lleure 2021
S’obren les inscripcions per al curs de
monitor/a de lleure, que es farà del 5 al 17
de juliol, de 9 a 14 h i de 15.30 h a 19.30 h i
els dies 10 i 17 de juliol, de 9 a 14 h.
Informació al Toc: T. 93 865 46 55

“Jocs a taula!”, nou
taller de la Biblioteca
La Biblioteca organitza, el 6 de juliol a
les 18 h, el taller «Jocs a taula!» per a
nens/es de 10 a 12 anys. Inscripcions al
T.93 8626756 per whatsapp al
683267016 o per mail a:
b.caldesm@diba.cat

Nova distribució de les
parades del mercat i
afectacions a la mobilitat
Les parades d’alimentació s’intal.len al c.
Montserrat, i les de roba i parament de la
llar a l’av. De Pi i Margall, c. Asensi Vega i
les places de l’Església i U d’Octubre.
Més informació a:
www.caldesdemontbui.cat/mercat

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.

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.

Unificació de la zona blava
i activació de noves places
a Can Rosell
El dilluns 5 de juliol s’unifiquen les zones
blaves existents a Caldes de Montbui.
A partir d’aquesta data, ja no es diferenciarà
entre zona A i zona B a l’hora de fer servir
aquestes places d’aparcament.
Per tant, els residents al municipi podran
gaudir d’una hora i mitja d’estacionament
gratuït diari en tota la zona.
També, a partir del 5 de juliol s’activen, en
període de prova, els nous estacionaments
de zona blava del barri de Can Rossell.
El sistema de parquímetres i l’App serà el
mateix que fins ara.
Més informació a:
http://caldesdemontbui.cat/aparcament

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



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.

I gual que fas amb la pell, és important que mantinguis el teu cabell protegit del
sol. I és que també pateix les conseqüències dels raigs ultraviolats: sequedat,

encrespament, alteració del color, etc.
Creu-me, res quedarà millor amb el teu bronzejat que una cabellera radiant i
saludable. Per aconseguir-ho, només has de recórrer als aliats adequats.
Pren nota!

Els efectes del sol en el teu cabell
A l'estiu es produeix una exposició prolongada als raigs UVA, que ataquen a la
melanina i trenquen els enllaços de queratina del cabell fent que llueixi una
aparença més opaca, que es trobi deshidratat, perdi elasticitat i es torni més fràgil.
Com més gran sigui aquesta exposició, major risc de trencament existirà.
A més, el cuir cabellut també es veurà afectat, podent ressecar-se, irritar-se, produir-
se descamació i fins i tot cremades de la mateixa forma que succeeix amb la
nostra pell quan no la protegim.

L'aigua de la mar és un altre dels enemics del nostre cabell durant els mesos
d'estiu. Encara que el seu elevat pH i el seu alt contingut en sals minerals i
oligoelements poden produir alguns efectes beneficiosos sobre el nostre cabell,
com regular l'excés de sèu en cabells grassos o aportar suavitat i volum, la
conjunció amb elements de l'entorn com l'exposició solar o la sorra produeix
efectes nocius sobre el cuir cabellut, danyant la seva estructura química i, per tant,
la cutícula.
En aquest cas, els cabells eixuts són els majors afectats, ja que la sal impedeix
una correcta hidratació de la tija i fa que la fibra capil·lar es ressequi.

Un tercer factor al qual hem de parar esment és la sudoració excessiva.
És un altre component que fomenta que el nostre cuir cabellut es ressequi i perdi
lluentor, provocant que els fol·licles es tornin més fràgils i trencadissos.
Per això es recomana una bona hidratació a través de màscares o condicionadors,
així com utilitzar algun tipus de gorra, barret o mocador, i evitar les hores centrals
del dia a l'hora de prendre el sol.

Els millors aliats per
mantenir el teu cabell
protegit del sol



Salut

- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

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

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

C/ Salvador Codina, 19 - Tel. 93 865 28 15
Caldes de Montbui  (hores convingudes)

1313131313

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

S’

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

originen per culpa dels gasos que es formen quan el bebè s'empassa l'aire
en el moment que s'està alletant o bé quan la llet es barreja amb els sucs

gàstrics i fermenten.
Els símptomes més freqüents són: plor inconsolable (més de 3 hores al dia i més
de 3 dies a la setmana), dolor i distensió abdominal, restrenyiment, regurgitacions,
irritabilitat i flexió de les cames sobre l'abdomen.
Gairebé el 40% dels nadons ho sofreixen en major o menor mesura, i solen
començar a partir de les dues o tres setmanes de vida i finalitzen als 3 o 4 mesos
d'edat, per la qual cosa cal entendre que és un procés passatger, no posar-nos
nerviosos i calmar el bebè en la mesura que sigui possible.

Afortunadament, existeixin moltes maneres de fer-ho:
- Donar-li un bany relaxant amb olis essencials (per exemple de taronja o de
lavanda).
Per a això cal barrejar unes gotetes d'oli en el seu gel habitual.
- Donar-li massatgets a la panxa amb moviments circulars.
- Agafant-lo en braços i balancejant-ho lleugerament, ja que la posició influeix
molt.

- Administrar-li probiòtics com el Lactobacillus Reuteri.
Aquest ajuda a disminuir la inflamació i millorar el moviment intestinal.
- Camamilla pediàtrica, de venda en farmàcies.
- Consultar al pediatre.

Per a evitar que es produeixin els còlics:
- Fer que el bebè expulsi els gasos sempre després de la lactància.
- Si se li dóna el biberó, utilitzar tetines antis còlics o bé elevar el biberó a fi que el
beu només s'empassi llet i no aigua.
També cal tenir en compte la temperatura de la llet que haurà d'estar sempre
temperada, ni freda ni calenta.
- Si se li alimenta amb llet materna, la mare ha de cuidar la seva alimentació, evitant
el cafè i la xocolata, així com altres aliments que solen generar gasos com les cols,
la coliflor o la ceba, entre altres. EVA REMOLINA

Els còlics en el lactant
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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

questa beguda de color caoba i
sabor entre dolç i amarg, és sens

dubte juntament amb la cervesa,
l'estrella dels aperitius.
La seva base és vi (normalment neutre,
de qualitat, jove i amb estructura perquè
s'impregni més tard de les aromes i
sabors de les herbes aromàtiques en
les quals es macera), aigua, alcohol,
les herbes aromàtiques comentades i
sucre caramel·litzat.
És just en com es barregen aquestes
herbes, la quantitat i la combinació, a
on radica la diferència entre uns
vermuts i altres. I encara que cada
fabricant té les seves receptes i els seus
trucs, les més utilitzades són les
següents:

- Per a les aromes amargues: llúpol,
quina, absenta...
- Per a les aromes dolces: pela de
llimona o taronja, alfàbrega, farigola o
anís...
- Per a les aromes intermèdies: canyella,
vainilla, safrà o nou moscada.

També és important el sucre, doncs
segons com sigui la quantitat emprada,
això donarà lloc a les diferents varietats
que existeixen:

És hora de vermut
- Extrasec: menys de 30 g/litre de sucre
- Sec: de 30 a 50 g/litre
- Semisec: de 50 a 90 g/litre
- semidolç: de 90 a 130 g/litre
- Dolç: més de 130 g /litre.

La creació del vermut es remunta al metge
Hipòcrates qui va tenir la idea de macerar
flors d'absenta en el vi, però no va ser

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

A fins a 1838 quan els germans Cora de
Torino el van industrialitzar.
Al mercat actualment podem trobar
bàsicament de tres tipus: vermell, blanc
i rosat, encara que són més coneguts
els dos primers.
La diferència entre ells radica,
bàsicament, en el procés que s'utilitza
en l'elaboració del raïm. 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

“No hi ha filosofia més sublim que la coneguda amb el nom de Sagrada
Escriptura”.   Isaac Newton

“Bíblia, la noble Bíblia, panorama fantàstic on es van quedar els meus ulls
llargament”.  Gabriela Mistral

“És impossible governar correctament el món sense la Paraula de Déu”.
George Washington

“La Paraula de Déu no mor, mai mor, perquè viu. I no mor la Paraula
Omnipotent perquè és la vida mateixa”. Miguel de Unamuno

“És l’Evangeli la més preciosa donació que Déu ha pogut enviar al món”.
Montesquiu

“Tot el bé que el Salvador del món ens ha proporcionat se’ns comunica en la
Bíblia, i si no fos per ella no sabríem la diferencia entre el bé i el mal”.
Abraham Lincoln

Algunes opinions sobre la Bíblia

LIMPIEZAS NORA
Servicio de planchado, limpieza
de casa, oficina, escaleras
y locales. Cuidado de niños
y ancianos. Tel. 631 65 81 81

“Jocs a taula!”, nou
taller de la Biblioteca
La Biblioteca de Caldes de Montbui
presenta un taller de creació d’històries
jugant a jocs de taula. En aquesta
activitat, dinamitzada per l’empresa de
jocs HomoLudicus, els participants
podran crear narracions a partir de
diferents dinàmiques lúdiques, jugant a
jocs de cartes o amb daus, per trobar
personatges i situacions que els hi
suggereixin noves possibilitats en les
seves històries. Es busca potenciar la
imaginació, la creació lliure i una
aproximació lúdica a l'escriptura
creativa.

La sessió es farà el dia 6 de juliol, a les
18 h, i està adreçada a nens i nenes de
10 a 12 anys. Les places són limitades.
Per això, cal formalitzar la inscripció que
podeu fer per telèfon, trucant al 93 862
67 56, per whatsapp enviant-lo al 683 26
70 16 o per mail al correu electrònic
b.caldesm@diba.cat




