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Agenda
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 Worl. 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 reserva d’entrades a:
www.caldescultura.cat
22h – Aparcament Les Cremades
“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 reserva d’entrades a:
www.caldescultura.cat
22h – Plaça 1 d’Octubre
Ballada de sardanes. Escaldàrium 2021.
Org. Agrupació Sardanista Calderina.
23h -  Parc de Can Rius
Concert amb “Ketekalles”. Org. Ajunt. de
Caldes. Col. Comissió Escaldàrium.
Dins el programa Escaldàrium 2021.

Dissabte 10 de juliol
Sala Noble Can Rius
De 10 a 14h Donació de Sang.
Escaldàrium 2021
De 16.30 a 20.30h  Plaça Font del Lleó
Donació de Sang. Escaldàrium 2021
18h – Sala Noble de Can Rius
Concert amb la Coral Guisla. Escaldàrium
2021. Per reserves: www.caldescultura.cat
19h – Parc de Can Rius
La cultura amb l’Escaldàrium, amb les
colles de Bastoners, Geganters i Cas-
tellers de Caldes. Escaldàrium 2021.
Per reserves: www.caldescultura.cat
22h – Aparcament Les Cremades
Concertàrium, el concert de l’Escaldàrium.
Entrades exhaurides.
23h- Parc de Can Rius
Concert amb Tribut FM. Escaldàrium 2021

Dilluns 12 de juliol
Parc de Can Rius
A partir 21h  Nit de comiat de Moebius a
Caldes de Montbui, amb la presència
d’actors i actrius i l’actuació del grup The
Sappy’s. Caldes de Montbui, espai de ro-
datge de Moebius (coproducció de TV3 i
Veranda TV), acull la festa de fi de tempo-
rada de la sèrie amb la presència d’actors,
actrius i representants de direcció i
producció.

Fins el 15 de juliol
Biblioteca
Exposició “100 anys de ciència-ficció”
La mostra commemora el centenari del
naixement d’Isaac Asimov i Ray Bradbury,
dos grans referents del gènere de la
ciència-ficció.
19h – Plaça Onze de Setembre
Espectacle familiar amb “Carrilló” de la Cia.
La Tal, dins el programa Bombolles
d’Estiu. Reserva d’invitacions:
www.caldescultura.cat
22h – Plaça Onze de Setembre
Cinema a la fresca “La innocència”, dins
el programa Bombolles d’Estiu.: Reserva
d’invitacions: www.caldescultura.cat

Divendres 16 de juliol
Parc de Can Rius
22h – Concert de Blaumut, dintre el progra-
ma Bombolles d’Estiu. Org. Ajuntament de
Caldes. Preu 10 euros.
Per entrades a : www.caldescultura.cat

Fins el 26 de setembre
Museu Thermalia
Exposició itinerant:
“L’home nu. Tot despullant els arquetips
de la masculinitat”
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l Bombolles d’Estiu disposa de
noves entrades alliberades.

Els espectacles familiars i el cinema a la
fresca dels dijous tenen disponibles
noves invitacions gratuïtes per tal de
permetre que un major nombre de
ciutadans pugui accedir als actes.
Per altra banda, els concerts de
Blaumut i Suu encara tenen disponibles
entrades (10 euros).
Les invitacions i les entrades pels
concerts es poden obtenir a través de
caldescultura.cat

"The Postcard" de Txema Muñóz dona
el tret de sortida al "Bombolles d'estiu"

S’alliberen noves entrades pels actes
de Bombolles d’Estiu a caldescultura.cat
E

l passat dijous 1 de juliol amb les
entrades exhaurides, l’espectacle

d’humor gestual i màgia “The Postcard”
de Txema Muñóz va donar el tret de
sortida al “Bombolles d’estiu”, la
programació cultural del juliol a Caldes
de Montbui.
La projecció de la pel·lícula “Pride” va
completar la primera jornada d’activitats
culturals. La projecció d’aquesta
comèdia britànica també es va inclourec
en els actes de commemoració del Dia
de l’Orgull LGTBIQ+.

La propera cita será el dijous 8 de juliol a
les 19 h amb l’espectacle de circ
“Libèl·lula” de la companyia Toti Toronell.
Autòmats, titelles i humor es fusionen
en aquest circ de les meravelles.
Posteriorment, a les 22 h es projectarà la
pel·lícula “Jurassic World. El regne
caigut”, dirigida per Juan Antonio
Bayona i protagonitzada per Chris Pratt.

El dijous 15 de juliol la companyia La
Tal presentarà “Carrilló” unespectacle de
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.
Pel que fa al cinema a la fresca, 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 documentalque 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.

Blaumut el 16 de juliol i Suu el 23 de
juliol són els dos grans concerts
previstos. Les actuacions es faran a les
22 h al parc de Can Rius, l’escenari
musical de la programació.

La plaça Onze de Setembre és l’escenari
principal de les activitats familiars i del
cinema a la fresca, que es duran a terme
tots els dijous. Mentre que el parc de
Can Rius serà l’espai pels concerts.

JDB
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l juliol es completarà l’asfaltat dels
carrers del nucli urbà, previstos en

la campanya d’asfaltats d’aquest 2021.
En aquesta nova fase, es renovarà
l’asfalt d’una desena de carrers. En total,
s’actuarà sobre més d’11.000 m2 dels
aproximadament 20.000m2 previstos al
nucli urbà dins d’aquesta campanya.

Els treballs de substitució del ferm i
d’instal·lació del nou material
començaran el dimecres 7 de juliol pels
carrers Molí i Llobet i Vall-llosera. En
concret, es començarà per reasfaltar el
tram del carrer Molí entre els carrers Santa
Teresa i Calderón de la Barca, així com
també el tram del carrer Llobet i Vall-
llosera entre els carrers Santa Teresa i
General Padrós. Posteriorment les
màquines es desplaçaran al carrer
Mossèn Cinto Verdaguer, on s’asfaltarà
el tram comprès entre Calderón de la
Barca i General Padrós. També es
renovarà l’asfalt de més de 1.400 metres
quadrats del carrer Maria Aurèlia
Campany.

Aquesta setmana es reprèn la campanya
d’asfaltats dels carrers del nucli urbà

El calendari d’asfaltats també preveu
renovar el ferm del carrer Josep Calvó i
dos trams del carrer Montserrat. El
primer, entre la plaça Lluís Companys i
l’enllaç amb la carretera C-59, i el segon
tram el comprès entre els carrers Llorenç
Artigas i Salvador Espriu. Durant el juliol
també s’asfaltaran dos trams del carrer
Migdia, els compresos entre els carrers
George Lawrence i Santo Domingo, i el
que va dels carrers Aparici fins a
Montserrat. També s’asfaltarà el carrer
Sant Salvador, en el tram entre els carrers
Major i Buenos Aires.

Aquesta segona fase també permetrà
renovar l’asfalt del carrer Dr. Fleming,
entre els carrers Pau Casals i Joaquim
Montbrú. En aquest cas, la renovació
del ferm també inclou el tram final del
carrer Joaquim Montbrú fins al carrer
Balmes. I, també preveu renovar l’asfalt
del primer tram del carrer Pau Casals.
Prèviament a l’asfaltat, s’ha actuat
urbanísticament a l’encreuament dels
carrers Ramon y Cajal i Dr. Fleming, on
s’ha construït una nova rotonda per

millorar la circulació i la mobilitat a
l’entorn de l’escola Montbui. Aprofitant
aquesta actuació, també s’han soterrat
diverses línies de serveis. Aquestes
seran les últimes actuacions previstes
en la campanya d’asfaltats del 2021 al
nucli urbà.

El desenvolupament de totes aquestes
actuacions està subjecte a possibles
imprevistos que puguin sorgir durant
els treballs de renovació de l’asfaltat.

La campanya d’asfaltat 2021 té un cost
de 679.840,23 euros amb IVA inclòs i
és la inversió anual en asfaltats més
important que s’ha fet en el poble de
Caldes per import econòmic Fins ara,
amb aquestes actuacions ja s’ha
renovat l’asfalt d’alguns dels carrers
dels barris de la Font dels Enamorats,
de Can Valls. Un cop acabes les
actuacions programades al nucli urbà,
els treballs de renovació de l’asfalt
continuaran amb els carrers previstos
als barris del Farell i de Saulons.

E

l dilluns 5 de juliol s’unifiquen les
dues zones blaves que, fins ara, hi

havia 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,
a partir d’aquest dia hi haurà una única
zona blava al nucli urbà en la qual els
residents al municipi podran gaudir
d’una hora i mitja d’estacionament
gratuït diari.
Coincidint amb la unificació de la zona
blava del nucli urbà, també el 5 de juliol
s’activen la setantena de places
d’aparcament que s’han instal·lat al
barri de Can Rossell.  Les noves places
s’han instal·lat al tram de l’avinguda
Josep Fontcuberta entre la plaça Lluís
Companys i el carrer Avel·lí Xalabarder,
així com també al tram del carrer Lleida
entre els carrers Salvador Espriu i
l’avinguda Josep Fontcuberta.

S’unifica la zona blava del municipi
E
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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’

a reforma del pavelló Torre Roja
plantejada inicialment consisteix en

la renovació total del terratzo de la pista,
la modernització dels vestidors, la
renovació de la coberta per millorar
l'aïllament del pavelló i permetre més
entrada de llum natural, un reforç
estructural d'aquesta coberta i la
col·locació de plaques fotovoltaiques
per a la generació d'energia pel consum
municipal. L'objectiu és aconseguir
unes instal·lacions més adequades i
millorades per a la realització de les
pràctiques esportives que actualment es
duen a terme en aquest pavelló
municipal com són el patinatge artístic i
hoquei patins.
El preu de licitació de les obres era de
379.000 euros i van ser adjudicades a
l'empresa Construccions Deumal SA,
per un valor de 333.000 euros.
Des de l'inici de les obres, el passat 1 de
juny, i fins que aquestes finalitzin, tot el
recinte de Torre Roja està tancat.
Aquest dilluns, representants munici-
pals i dels clubs d'hoquei i de patinatge
artístic han fet una visita a les instal·la-
cions per veure com avancen les obres.
I La coberta ja està enllestida, tot el
terratzo de la pista central ja està retirat i
també està retirat tota la rajola vella que
hi havia als antics vestidors.

Les obres de la reforma del pavelló municipal
d'esports Torre Roja avancen a bon ritme

Durant la vista d'obres també s'han
comentat in situ la darrera proposta feta
pel Club d'Hoquei a l'Ajuntament, i que
consisteix a aprofitar les obres que s'hi
estan fent per buscar solucions que
permetin ampliar l'aforament del pavelló.
Aquesta proposta s'està estudiant a
nivell de seguretat, de viabilitat i també
econòmicament. , Si es portés a terme,
allargaria el termini dels treballs més enllà
del 15 d'agost que és la data inicialment
prevista per a la seva finalització per no

interferir en la temporada esportiva de
l'hoquei i del patinatge.

Afectacions a la mobilitat
Mentre duren els treballs, tot el recinte
de Torre Roja està tallat per les obres i no
es pot accedir ni a peu ni en cotxe ni al
pavelló ni a la zona de terra que hi ha al
costat. També està tallada al pas la
passarel·la que connecta a peu el
pavelló de Torre Roja amb la zona
esportiva de Les Cremades.

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.
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Anem al Casino

es del passat 2 de juliol, Caldes té un
petit passatge que homenatja a les

calderines acusades de bruixeria i amplia
l’imaginari de l’Escaldàrium.
El carreró, que està just davant
l’Ajuntament i fa cantonada amb el carrer
de Joan Samsó, està a tocar de la plaça
de la Font del Lleó, l’espai emblemàtic on
es celebra en aquestes dates, a festa més
emblemàtica de Caldes, l’Escaldàrium.
El passatge de Les Bruixes és un
homenatge a les dones que, acusades
de bruixeria, han estat víctimes de crims i
persecucions al llarg de la història, i es
suma al passatge de la Godra i el mural
de l’Escaldàrium de la plaça de Can Rius.
El passatge de Les Bruixes es diu així en
resposta a una petició que va fer l’entitat
La Forca i que va ser aprovada per al
unanimitat del Ple de l’Ajuntament en una
moció presentada el passat març.
L’acte inaugural del passatge va ser una
fusió d’art i posicionament contra les
restes que persisteixen de prejudicis que
al segle XVII van suposar al mort de
desenes de vallesanes. Es va fer amb una
actuació circ i poesia a càrrec de
TuSí(K)Circ i La Forca. L’acte el va
presentar el regidor d’Escaldàrium, Pep
Busquets, qui va aprofitar per anunciar el
tret de sortida d’una programació singular
i marcada per la pandèmia,i el va tancar
l’alcalde, qui va recordar que aquest és el
tercer nom de dona assignat a una espai
públic en poc temps
També van intervenir dos membres de la
UPCM, Mercè Borràs i Norbert Froufre, i
Ricard Jiménez, membre fundador de
Cooltur, l’entitat que, de la mà de
Thermalia, ha impulsat projectes de
divulgació i reconeixement a les dones
titllades de bruixes en el nostre territori.

S’inaugura el passatge de Les Bruixes
D

JDB



Opinió

A  pesar de tots els condicionants
que ha imposat la situació de

pandèmia des del març del 2020 i
malgrat les contradiccions que es viuen
en l’esfera independentista, des
d’Assemblea s’ha continuat treballant
per la independència, i igualment a l’As-
semblea Local de Caldes de Montbui.
L’equip de treball de l’Assemblea Local
de Caldes de Montbui s’ha continuat
reunint al llarg d’aquest temps de
manera virtual, atès que l’aula on habi-
tualment es feien les reunions i on els
podíeu trobar cada dimarts al vespre es
va tancar per raons de seguretat en l’inici
de la pandèmia.
Durant aquest temps l’Assemblea Local
de Caldes ha fet encara més estret el
vincle amb les altres entitats indepen-
dentistes del poble per tirar endavant
projectes conjunts. En moltes accions,
doncs, s’ha treballat amb el Grup
d’Entitats Independentistes de Caldes
(GEIC): Òmnium-Caldes, Grup de
Suport a Raül Romeva, Caldes Groga,
Grup de Suport a la Xènia i CDR.

Algunes de les actuacions realitzades i
de les línies de treball han estat les
següents:
. Reemplaçament de l’estelada de la
rotonda d’entrada al poble, que sovint
és objecte d’actes vandàlics d’extre-
mistes.

L’Assemblea Local de Caldes de Montbui:
al peu del canó

. Commemoració de l’1 d’Octubre.
Concentració a la plaça U d’octubre amb
parlaments i acompanyament musical.
.  Mural a la plaça de l’1 d’Octubre. El
Grup d’Entitats Independentistes de
Caldes va apostar per la reivindicació a
través de l’art de carrer amb la pintura
d’un mural a la paret de l’antic Sindicat
de la plaça de l’1 d’Octubre. El mural
inclou els motius gràfics que més
s’identifiquen amb la reivindicació a
Caldes de Montbui: un dibuix de Raül
Romeva i la icona de la Xènia. El lema
del mural és clar: “La voluntat d’un poble
no es pot aturar”.
. Enviament de postals de Nadal als
presos i preses. Tots els socis i
simpatitzats de les entitats indepen-
dentistes de Caldes van poder enviar
als presos i preses polítics una postal
de Nadal amb la imatge del mural de la
plaça de l’1 d’Octubre. Per alegria i
sorpresa de tots, es van rebre algunes
respostes; per exemple, de Quim Forn i
de Clara Ponsatí.
. Articles a la premsa local. L’Assemblea
Local de Caldes s’ha proposat mantenir
una via de comunicació amb la
ciutadania mitjançant la premsa local.
. Concentració davant l’Ajuntament els
dilluns, durant la campanya electoral,
en protesta contra la prohibició de la
Junta Electoral Central de fer actes a
favor de la llibertat dels presos i
represaliats polítics.

. Concentració de protesta per
l’empresonament de Pablo Hassel.
. Assistència a les concentracions de la
plaça de Catalunya de Barcelona, el 28
de febrer, i de la plaça de Sant Jaume, el
16 de maig, convocades per Assemblea
Nacional Catalana.
. Campanya per la sobirania fiscal.
L’Assemblea Local de Caldes ha dut a
terme un seguit d’actuacions per
promoure el coneixement i la pràctica
de la sobirania fiscal. S’ha informat els
socis i simpatitzants, així com a la
ciutadania en general; s’ha distribuït un
dossier informatiu a les gestories per tal
de facilitar-los l’atenció als clients; s’ha
parlat amb l’Ajuntament sobre la
sobirania fiscal al consistori.
. Parada a la Fira de Sant Jordi. Per Sant
Jordi, Assemblea va distribuir
gratuïtament estelades a la seva parada
de la fira, i es va dedicar un esforç
especial a informar sobre la sobirania
fiscal.
. Organització de xerrades
conjuntament amb el GEIC; per exemple
la d’en Vicent Partal.
. Consell Local de Caldes de Montbui.
La irrupció de la pandèmia va aturar el
procés de constitució del Consell Local
de Caldes, però des d’Assemblea s’ha
continuat en contacte amb la resta de
consells locals del país.

ANC Caldes de Montbui

 mí también me
dieron un indulto. En

1971 estaba preso en la
cárcel de políticos de
Jaén por el delito de
desobediencia por no

querer hacer la mili y Franco dio un
indulto general que se llamó Matesa.
Era por un tema de corrupción en el que
estaban implicados algunos ministros
suyos. Para evitar juzgarlos, con
disimulo dio el indulto para todos los
presos, con una reducción de pena

Más franquistas que Franco
entre otras características.
Los que teníamos poca condena
pendiente, salimos en libertad, y nadie
nos preguntó si nos arrepentíamos o lo
volveríamos a hacer.
Evidentemente, muchos volvimos a la
cárcel, pero por delitos diferentes del
indultado. Yo por deserción porque
seguí negándome al servicio militar y
muchos presos políticos porque
siguieron defendiendo la democracia.
Todos los que ahora, aunque se
disfracen de jueces del supremo,

constitucionalistas, intelectuales,
periodistas o camaleones y que exigen
que los presos políticos catalanes se
arrepientan y no lo vuelvan a hacer para
no perder el indulto, SON MAS
FRANQUISTAS QUE FRANCO.

Pepe Beunza objetor de conciencia
en 1971

Condenado en dos Consejos
de Guerra

A
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n cop finalitzat el curs escolar, el
dilluns 28 de juny van començar les

activitats d’estiu pels 170 infants del
Caldestiu i uns 40 joves del Club Jove.
Les propostes estiuenques del Casal
d’Estiu Municipal i del Club Jove, que
s’allargaran fins el 30 de juliol, prenen
així el relleu de l’escola i l’institut, oferint
activitats més de lleure per infants des
de P3 fins a joves de 4t d’ESO.

Aquest divendres, les regidores
d’Esports, Núria Carné i de Joventut
Laia Cuscó i les directores del Caldestiu
Erènia Díaz i del Club Jove, Gemma
Casamayor, han presentat les activitats
d’aquesta primera edició dels casals
després de la pandèmia.

Casal d’Estiu
Amb 170 infants des de P3 fins a 6è de
primària inscrits, el Caldestiu acull
activitats aquàtiques, tallers, música,
danses, sortides i excursions locals
programades enguany per l’empresa
Nascor Formación SL. Tret de les
sortides i excursions, l’activitat del Casal
d’Estiu Municipal es desenvolupa a la
zona esportiva municipal Les
Cremades, el pati de l’escola El Farell i
la piscina municipal.

La majoria d’activitats del Casal giren al
voltant de la temàtiques divertides i
creatives. Coincidint amb la festa de
l’Escaldarium, enguany també s’han
programat propostes ambientades en
aquesta festa popular local tan arrelada.

Club Jove
Amb unes 40 inscripcions de jovent
d’entre 1r i 4t d’ESO, el Club Jove acull
activitats preparades per l’empresa
Quiràlia com ara tallers, jocs, activitat
esportiva, piscina diària, una sortida al
parc aquàtic Water World, una altra a la
platja de Castelldefels i una sortida
local. Tret de les sortides i excursions,
el desenvolupament de les activitats,
que es centren en la franja del matí,
s’ubica a l’escola Montbui, el CN
Caldes i la piscina municipal del CEM
Les Cremades i l’Espai Jove El Toc.

El Caldestiu i el Club Jove reprenen
l’activitat amb més de 200 inscripcions

El Toc
A banda de les activitats de matí, El Toc
continua oferint unes tardes d’estiu
refrescants i motivadores per trencar la
rutina amb la programació prevista de
diverses activitats com el Torneig de

pàdel, sortida en bici, cicle de feminitat
i sexualitat, grafiti, jam session, taller
teatre i de salsa entre d’altres.
Les activitats de les tardes d’estiu al Toc
estan pensades i dissenyades perquè
el jovent tingui veu i pugui participar del
disseny i decisions de les activitats.

La programació es completa amb el curs
de monitors/es de lleure amb un total
de 25 joves a partir de 18 anys que
s’organitza conjuntament amb

l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans
i que acull l’Espai Jove El Toc i Les Cases
dels Mestres.
Després del forçat parèntesi per la
pandèmia mundial, des de l’Ajuntament
es vol recuperar aquest estiu l’essència

dels darrers anys organitzant propostes
per a tots els infants i joves que vulguin
gaudir d’un estiu ple d’activitats en el
lleure, lúdiques i esportives on també
es garanteixen les necessitats
emocionals, de seguretat i d’higiene.
L’ajuntament de Caldes organitza
Casals d’Estiu des de fa més de 35 anys
perquè els  infants i joves visquin unes
merescudes vacances estiuenques
amb activitats atractives que ajudin a
trencar amb la rutina del curs escolar.

U
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Actualitat

D iumenge passat al capvespre a la
plaça U d'Octubre, va tenir lloc un acte

organitzat pel Grup de Suport a Jordi Solé,
que es va omplir d'expectació per donar-li
escalf i suport., tenint en compte les
limitacions vigents de control de la
pandèmia, que obliga a controlar els
aforaments,
Va presentar aquest acte la regidora Núria
Carné i membre del Grup de Suport, qui va
dir que estaven al seu costat del Jordi Solé
i al de la seva família en aquests moments
tan difícils.
Va intervenir Jaume Formiga, portaveu del
Grup de Suport de Solé , agraint a les entitats
Òmnium, ANC, Caldes Groga, CDR's, Grup
de Suport de la Xènia i del Raül Romeva el
seu suport.
Formiga va recordar que el passat dia 29
de juny es va comunicar la fiança de
5.400.000 d'euros a 34 càrrecs públics,
que com darrerament fan, "ho comuniquen
als mitjans de comunicació abans que els
mateixos interessats, una barbaritat
comesa pel Tribunal de Cuentas i una
injustícia i perversió vergonyosa del
procediment. Per això caldrà anar fins al
final jurídicament, encara que serà difícil
redreçar això, defensant la innocència dels
acusats i molt especialment del Jordi
Solé".
Joan Tardà, portaveu per Esquerra al
Congrés dels Diputats del 2004 fins a l'any
2019, actualment és un gran actiu del partit.
Va fer costat a Jordi Solé i va mostrar la
seva solidaritat a totes les persones
represaliades.

Tardà va dir que actualment per conquerir
la democràcia obliga a pagar enormes
penyores, "i això ens indigna perquè com
a homes i dones lliures d'aquest segle
XXI pensàvem que seria millor que el
passat, un segle ple de traumes i
d'injustícies, i ens hem adonat amb terror

que la bèstia no era morta, només dormia".
No serà un camí fàcil, va dir, "ja que ningú
pot posar en dubte que la nomenclatura
del poder judicial està segrestat per la
ultradreta".
Pepe Beunza va llegir un comunicat
conjunt amb les entitats que donen suport
a al Jordi Solé, expressant la seva protesta
i donant suport l'eurodiputat i exalcalde de
Caldes.
Per acabar l'acte, Jordi Solé va agrair
aquest suport dels calderins, envers
aquesta repressió, injustícia, revenja i

abús del poder contra el moviment
independentista català.
El Tribunal de Cuentas li demana 6.700
euros, quantitat més baixa que la que
demanen a Junqueras, Romeva o
Puigdemont.
Solé va dir que "es tracta d'un Tribunal que

no és cap Tribunal, si no que està fora del
sistema judicial tradicional, ja que per ser
jutge o jutgessa d'aquest tribunal no cal
ser jurista, que està ple de persones que
han passat per la vida política, molt
especialment de la dreta o de l'extrema
dreta espanyola que durant una època va
ser un cau de franquistes i que avui dia
està ple de familiars endollats d'alts
càrrecs".
Aquest Tribunal de Cuentas els acusen
d'haver promogut a través de l'acció exterior
la independència de Catalunya. MMB

Joan Tardà dona suport a Jordi Solé
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Opinió

agradaria parlar
de l’epidèmia

com d’una història
llunyana, hi ha espe-
rança que sigui així, a
Catalunya amb quatre

milions de vacunats en primera dosi i
més de dos amb pauta completa,
podem viure amb menys angoixa que
durant els darrers quinze mesos.

Set-cents mil catalans han passat la
malaltia, han mort, oficialment, vint-i-tres
mil, encara hi ha mig miler de persones
hospitalitzades, un terç a intensius i veig
companys que n’han sortit i que
físicament no tornen a ser els mateixos.

Els especialistes estan capficats per les
variacions i mutacions més agressives
que presenta el microbi, mentre molta
gent, amb representants polítics al
capdavant, semblen haver-se begut
l’enteniment i res els hi plauria més que
un anunci oficial del final de la pandèmia
organitzant una desfilada de la victòria,
ni que fos rua cívic, acabant en una
macro festa, enlloc d’un record per les
víctimes... som així i encara gosem dir-
nos humans.

De pagar ningú no se n’escapa
M’ A Catalunya hi ha vint-i-cinc mil vidus,

o vídues, o orfes, vint-i-cinc mil famílies
adolorides i mai no podem calcular el
cost social, tot i les xifres comparatives,
estimant el que s’ha deixat de guanyar,
el dèficit arrossegat, els llocs de treball
perduts, les variacions de preu i els
centenars de famílies, milers de
persones, que han anat a la misèria i
mai més no tornaran a recuperar-se i el
que és pitjor, alguns que han especulat
i  s’han lucrat de la situació.

Paradoxalment fins alguns serveis
funeraris també s’han acollit a l’ERTO
per als seus treballadors, però el
principal beneficiari de la pandèmia
hauran estat les arques d’hisenda.

El govern i el parlament va aprovar
mesures excepcionals que li permetien
ultrapassar els límits constitucionals i les
llibertats personals, limitar àrees,
confinar zones, limitar la mobilitat i els
horaris, els ERTO, però ni davant de la
situació excepcional, cap de les
mesures adoptades davant de la situació
va rebaixar, en aquestes circumstancies
doloroses i d’emergència, l’IVA per als
serveis funeraris que s’ha mantingut,
com sempre, en un 21%.

Ministres i portaveus, des del primer
moment i amb molta faramalla,
anunciaven xifres i mesures, però amb
pandèmia o sense, morir va seguir
sortint car.

A tot l’estat avui es reconeix oficialment
la xifra de uns vuitanta un mil morts i no
costa el mateix un enterrament en un
poble que en un altre, però arreu les
famílies dels difunts han tingut de pagar
religiosament, encara que el comiat fos
civil, o pagant ni tant sols han pogut fer
un comiat.

A quan puja tot plegat? El 21% de IVA
que han recaptat les arques d’hisenda,
pel cap baix i només de morts oficials
de Covid, puja més de quaranta milions
de euros. Dolorós, però cert.

No seria d’estranyar que al pas que
anem, aviat veiéssim una campanya
publicitària on en un anunci repre-
sentant un taüt, a sota es llegís ben clar
i en lletres grosses: Descansi en pau,
però pagui l’IVA. Gobierno de España.

Joan Pallarès-Personat

any passat, després
del lamentable homi-

cidi (i malauradament no és
el primer ni el darrer) als
Estats Units del ciutadà
afroamericà George Floyd

per un policia blanc, va sorgir el
moviment “Black livesmatter”i semblava
que tothom s’havia sensibilitzat amb el
problema endèmic del racisme. La
reacció va ser tan contundent que
Netflix es va afanyar a treure del seu
catàleg ”Lo que el viento se llevó”
perquè es considerava racista.

La intenció és bona, però per aquesta
regla de tres hauríem d’eliminar també
moltíssimes més pel·lícules, hauríem
d’anar a les biblioteques i suprimir
centenars de llibres,o en l’àmbit

Allò que Netflix es va endur
musical escombrar gran part de la
música, perquè tota la història està
carregada de racisme, de masclisme,
d’homofòbia, etc., etc.

Potser el que cal fer no és anul·lar tot el
que existeix, sinó mirar-ho amb uns
altres ulls i recordar sempre aquella
frase que hem sentit tantes vegades,
que diu “qui no recorda la història està
condemnat a repetir-la”. Convé que no
oblidem aquesta gran veritat i tenir-la
sempre ben present.

Segurament, s’imposa un canvi
d’actitud que passa per revisar
conscientment el nostre dia a dia, com
ens adrecem a les altres persones, si
ho fem amb prou respecte, si som
capaços d’anar eliminant els nostres

prejudicis, si podem entendre que el
color de la pell no ens fa superiors als
unsni inferiors als altres, si podem
evolucionar com a éssers humans.
Això és el que compta realment.

Cecilia Valois

L’

www.revistatotcaldes.com
la informació on-line!
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
02/07/2021
Núm. Oferta
310684 ATENCIÓ AL PÚBLIC

(COMERÇ ESPECIALITZAT-
JORNADA PARCIAL)

310540 OPERARI/ÀRIA INSTAL·LACIÓ
PARQUET

310539 PALETA OF. 1A
310527 DEPENDENTA (SECTOR CARN)
310473 INSTRUCTOR/A PILATES, IOGA,

ENTRENAMENT FUNCIONAL
O ALTRES

310364 XOFER
(JORNADA PARCIAL MATINS)

310317 PERSONA ADJUNTA A
ENCARREGAT DE PRODUCCIÓ
(SECTOR PLÀSTIC)

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
307566 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
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

Modificacions horàries
d’equipaments i serveis
municipals a l’estiu 2021
Consulteu els horaris dels equipaments i
serveis municipals amb motiu de les
vacances d’estiu a:
www.caldesdemontbui.cat.

Ajuts econòmics per a
l’assistència a les escoles
municipals: Taller d’Art
i Escola de Música Joan
Valls: curs 2021/2022
Del 12 i fins al 30 de juliol, és obert el termini
de sol·licitud d’ajuts per a l’assistència al
Taller d’Art Manolo Hugué i per l’Escola de
Música Joan Valls.  La sol·licitud s’ha de
presentar al Departament d’Acció Social de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per tal
de revisar la documentació requerida.
Recordeu que cal demanar cita prèvia
trucant al número de telèfon 93 865 54 20
o a través de l’enllaç al web http://scur.cat/
KYNNXZ seleccionant en el desplegable
de l’oficina d’atenció «Serveis Socials» i en
el del tràmit que voleu fer «Ajuts-taller d’art/
escola de música». Consulteu les bases a
www.caldesdemontbui.cat

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Juliol 2021
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 19 de juliol.
Les dones que vulguin fer consultes, han
de demanar hora trucant al telèfon 93 865
54 20.

Revisions ITV de vehicles
agrícoles. 2021
El dies 19 i 20 de juliol una unitat mòbil
exclusiva per a la revisió de vehicles
agrícoles s’instal·larà a Torre Marimon.
Horari: de 8 h a 14 h. Cal demanar cita prèvia
trucant al telèfon 93 865 14 40. Enguany
no es farà revisió de ciclomotors. Consulteu
preus a www.caldedemontbui.cat

Píndoles de recerca
de feina. “Com crear
un perfil a Linkedin
i que sigui atractiu”
L’Ajuntament organitza la formació “Com
crear un perfil a Linkedin i que sigui atractiu”
que es farà els dies 19 i 21 de juliol, de 9 h
a 13.30 h. Inscripcions a:
clubfeina@caldesdemontbui.cat

OAC360º. Ajuda a la
tramitació electrònica
i cita prèvia
Accediu-hi trucant al T.93 8651440, enviant
un A/e. a oac360@caldesdemontbui.cat o
omplint el formulari que trobareu a
www.caldesdemontbui.cat. Cita prèvia a
www.caldesdemontbui.cat/citaprevia

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/ Montserrat, 30 – 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.

Consells per a preparar-se
per al part

 mesura que s'acosta el moment del part, és lògic que vagin sorgint-nos
dubtes, inquietuds i que ens assaltin tota mena de pors. I encara que aquest

estat, creix molt més en les mares primerenques, no hi ha excepcions, doncs
cada embaràs i cada part és totalment diferent de l'anterior i sempre els nervis fan
acte de presència. Per tant el millor que podem fer, és controlar-los i estar tan
relaxada com sigui possible. Hi ha algunes pautes per a controlar-los en la seva
majoria, que tenen molt a veure amb tenir-ho tot previst i preparat, però també, a
minimitzar la durada del part i els dolors. Per a això:

- Conversa amb la teva parella sobre les teves pors, així com sobre el repartiment
de tasques, no sols durant tot l'embaràs, sinó també durant i després del part.
- Consulta al teu ginecòleg i a la teva matrona tantes vegades com consideris
necessàries. No et quedis amb cap dubte.
- Fes la maleta amb temps per no oblidar res i no la deixis per a l'últim moment. Les
darreres setmanes haurien de ser per concentrar-te i cuidar-te físicament i no per
temes de logística o de preparatius. De tota manera, si arribat el moment et falta
alguna cosa, no pateixis. Al teu bebè no li faltarà de res a l'hospital. Tenen bolquers
i tot el que precisi. I sempre algun familiar podrà acostar-se a casa teva i recollir el
que sigui necessari. Però no tan sols has d'ocupar-te de la bossa del nadó, prepara
detingudament una per a tu i una per a la teva parella, perquè segurament voldrà
quedar-se al teu costat tot el temps.
- Tingues previst amb
qui es quedaran els
teus fills (en cas de tenir-
ne) o les teves mas-
cotes durant l'estada a
l'hospital. Si és possi-
ble, prepara una còpia
de claus i entrega-li a un
familiar o persona de
confiança amb temps
per si han d'anar a regar,
cuidar animals o
qualsevol altre proble-
ma que pugui sorgir.
- Fes activitat física durant tot l'embaràs (tret que el tinguis contraindicat pel teu
metge). Els estudis demostren que les persones que realitzen algun tipus d'exercici,
tenen parts més curts. Els més adequats són: caminar uns 30 minuts diaris, natació,
ioga i Pilates.
- Assisteix si és possible a les classes prepart. Amb elles t'ensenyaran moltes
tècniques i et sentiràs més segura a l'hora d'afrontar el part. A més en elles
coneixeràs a moltes altres dones que estan passant pel mateix i amb les quals
podràs compartir experiències. Escoltar altres opinions, ajuda, i molt.
- Aprèn tècniques de relaxació i respiració.
- Digues-li a la teva parella o a algun familiar proper que et faci un massatge relaxant.
- Quan es vagi acostant el moment del part i amb les primeres contraccions, dona't
un bany en aigua calenta. Servirà per minimitzar les contraccions i relaxar tots els
músculs.
- Quan arribi per fi el moment, no tinguis por. Les dones estan preparades
fisiològicament per al part. Demana l'epidural si ho consideres necessari. Per a
tenir un fill avui en dia no és necessari sofrir, i no ets més o menys valenta per això.
Només intenta relaxar-te i gaudir del moment tan meravellós que suposa portar
una nova vida al món. EVA REMOLINA

A



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

D

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Vull ser donant
onar és un acte generós i altruista, és proporcionar-li una nova vida a algú al
qual se li està esgotant la seva.

Pot ser donant qualsevol persona amb un bon estat físic i mental, sense importar
l'edat. De fet el donant de més edat, tenia 92 anys. L'únic requisit és que la mort
encefàlica es produeixi en un hospital o prop d'una unitat mòbil medicalitzada a fi
de preservar la conservació dels òrgans, requisit difícil de complir, per la qual
cosa el percentatge de donació és molt baix, al voltant del 2%.

Per a fer-se donant n'hi ha prou amb manifestar-ho als familiars i amics més pròxims,
perquè arribat el moment, sàpiguen com actuar immediatament, ja que el temps
juga un paper fonamental (en concret, la durada dels òrgans en bon estat són
d'unes 24 hores per als ronyons, 12 hores per a fetge i pàncrees i tan sols 6 hores
per a cor i pulmons). Però també hi ha altres vies per a comunicar la decisió de
donar òrgans com seria fer-ho constar en un document de voluntats anticipades
o bé, inscrivint-se en "La meva Salut" en el cas de Catalunya, o en els Serveis de
salut corresponent a cada Comunitat Autònoma si es viu en un altre territori.

Es poden donar tant òrgans com teixits i cèl·lules, i encara que en la majoria de
casos es fa després de la mort, també hi ha donants en vida (de ronyó i fetge),
encara que en aquest cas els destinataris solen ser familiars o amics pròxims.

Si dubtaves de si fer-te donant o no, aquí deixem algunes dades que poden
interessar-te.

- La donació és un acte sense ànim de lucre, per la qual cosa no pot existir
contraprestació econòmica.
- És anònim. Ni la família del donant ni el receptor poden conèixer l'origen/destí
dels òrgans.
- Una sola persona (si és donant ideal) pot salvar la vida de fins a 8 persones.
- El cos no queda desfigurat, perquè es tracta amb molt de respecte i cura.
- La majoria de religions accepten les donacions.

Les llistes d'espera funcionen per territori i gravetat. És a dir, les persones
catalogades com a urgència 0 (la seva vida està en perill) tenen preferència nacional
sobre els altres. La resta, es gestionarà en funció de la gravetat. I, a igual gravetat,
tindrà preferència qui es trobi en la mateixa comunitat autònoma que el donant.

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

Pastís de lluç al vermut blanc
amb salsa tàrtara
Ingredients pel pastís:
-150 g de porro (part blanca)
-50 g de mantega
-450 g de lluç sense pell ni espina
-80 ml de Martini blanc
-300 ml de llet sencera
-200 ml de nata
-6 ous
-pa ratllat
-Pebre vermell
-sal

Ingredients per a la salsa tàrtara:
-150 g d'oli de gira-sol
-1 ou
-3 cogombrets en vinagre picat
-1 ou dur picat
-1 cullerada de julivert picat
-4 filets d'anxova picats
-1 culleradeta de tàperes picades
-sal

Preparació:
Rentem i trossegem el porro i ho
ofeguem a foc suau amb la mantega
en una cassola fonda. Quan estigui tou
i ben cuit (uns 20 minuts), afegim el peix
trossejat i el Martini.

Deixem evaporar mig minut i afegim la
llet i la nata. Pugem el foc i, quan bulli,
ho retirem i ho triturem amb una
batedora. Batem els ous i els
incorporem a la barreja anterior, afegim
sal i un pessic de pebrot vermell.

Escalfem el forn a 160 graus. Untem un
motlle de plum-cake amb mantega i ho
empolvorem amb pa ratllat. Aboquem la
barreja al motlle, i la coem al bany maria
entre 45 i 60 minuts, fins que la superfície
es vegi daurada i punxant amb una
vareta aquesta surti neta. Deixem refredar
i posem a la nevera fins que estigui ben
fred, millor si és tota la nit.

Per fer la salsa, podem preparar una
maionesa amb l'ou i l'oli de gira-sol,
afegim els altres ingredients picats i
rectifiquem de sal.

Desemmotllem el pastís i el servim amb
la salsa a part perquè cada comensal
es posi la quantitat desitjada. DIT I FET



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

Digues-li!

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

  Moltes vegades no apreciem degudament a les persones que estimem. Potser ens
endinsem tant en el procés del viure i treballar diaris que se’ns oblida de compartir els
nostres veritables sentiments interns. “Ella ja ho sap que l’estimo”, ens diem a nosaltres
mateixos. Però quasi mai li ho diem a la nostra esposa.
  Potser has crescut en una família on els sentiments positius i d’amor no s’expressen
amb paraules, i no saps què dir. Tal  vegada tens certa por de dir quelcom equivocat, o
de que si intentes expressar els teus sentiments no podràs controlar-los.
  Hi ha un anunci que diu: “Digues-li amb flors”. I potser és així com dius a aquesta
persona especial que l’estimes. O probablement ho diguis amb una targeta ben escollida.
Tot això és molt positiu i vàlid, però hauríem d’aprendre a no permetre que la targeta,
les flors o qualsevol regal facin tot el treball  d’expressar els nostres sentiments.
També necessitem pronunciar les paraules: “T’estimo.”
  Tothom necessita escoltar paraules d’amor. En el llibre Cant dels càntics, de Salomó,
els amants freqüentment utilitzaven paraules falagueres quan es parlaven: “El meu
estimat parla; em diu: Aixeca’t, companya meva, bonica meva, i vine”.(2:10). “Deixa’m
sentir la teva veu; perquè la teva veu és dolça i el teu rostre, formós.” (2:14).
   Avui, digues-li a la teva persona especial: “T’estimo”;  no només amb flors o
llaminadures, sinó amb paraules.
                           -Una paraula d’amor pot marcar un món de diferència -

La contractació
formalitzada durant
el mes de juny al
Vallès Oriental creix,
i pràcticament dobla
la xifra registrada
ara fa un any

l mes juny ha tancat amb un registre
de 13.515 contractes, gairebé 2.000

més que el mes de maig passat. Així, es
manté la tendència en l’augment de la
xifra, que se situa també molt per damunt
del que es va registrar fa gairebé un any
(pràcticament 5.000 contractes més).
Evidentment, el juny de 2020 els efectes
de l’impacte de la pandèmia de la
covid19 eren molt presents i malgrat la
lleugera obertura de certes activitats
encara estàvem sota els efectes de les
primeres etapes de la pandèmia, més
restrictives.

Un any després, el context és més
favorable a la recuperació de l’activitat
(per l’avanç de la vacunació i la retirada
de les mesures més restrictives) la qual
cosa fa que hi hagi hagut aquest
creixement, tot i que ens trobem també
en un context d’augment de la
temporalitat: el 88% del total de
contractes signats a la comarca són
temporals.

El creixement de la contractació aquest
mes de juny també va de la mà de la
recuperació d’un sector molt signi-
ficatiu a l’economia catalana, com és el
turisme, una activitat que genera moltes
contractacions durant el període estival.
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