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Agenda
Dijous 15 de juliol
Plaça Onze de Setembre
19h – Espectacle familiar amb “Carrilló”
de la Cia. La Tal, dins el programa
Bombolles d’Estiu.
Org. Ajuntament de Caldes. 
Reserva d’invitacions:
www.caldescultura.cat
22h – Cinema a la fresca “La innocèn-
cia”, dins el programa Bombolles
d’Estiu.
Org. Ajuntament de Caldes. 
Reserva d’invitacions:
 www.caldescultura.cat

Divendres 16 de juliol
Parc de Can Rius
17.30h  Sessió telemàtica
Xerrada pedagògica “Como educar y no
morir en el intento” a càrrec d’Armando
Bastida.
Org. AMPA Escoles Bressol La Lluna i
Gegant del Pi.
22h – Concert de Blaumut, dintre el
programa Bombolles d’Estiu.
Org. Ajuntament de Caldes.
Preu 10 euros. Per entrades a :
www.caldescultura.cat

Diumenge 18 de juliol
Avda. Pi i Margall a l’alçada del carrer
Gregori Montserrat
De 10 a 14h. Fira d’antiquaris i brocanters
i de col·leccionistes procedents d’arreu
de Catalunya.

Dijous 22 de juliol
Plaça Onze de Setembre
19h. Espectacle familiar “Marina i el
somni de volar” de la Cia. Nsdansa, dins
el programa Bombolles d’estiu.
Org. Ajuntament de Caldes.
Per invitacions: www.caldescultura.cat
22h. Cinema a la fresca “Ardara”, dins el
programa Bombolles d’Estiu”.
Org. Ajuntament de Caldes.
Per invitacions: www.caldescultura.cat

Divendres 23 de juliol
Plaça Onze de Setembre
22h. Concert de Suu, dintre el programa
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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Un concertàrium excepcional va posar
punt i final a un Escaldàrium diferent

l Concertàrium, l'acte més esperat
d'aquest reinventat Escaldàrium

2021, va començar el dissabte a les 22 h
seguint 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.
Enguany es va celebrar a l'aparcament
de les Cremades, un espai airejat on es
podien complir les mesures de segu-
retat epidemiològiques vigents.
La novetat era aplegar en un mateix
escenari les formacions musicals de
l'Escaldàrium de Cambra i de l'Escaldà-
rium principal, formant-ne una de sola
de prop de 20 músics. El resultat va ser
tot un espectacle escènic amb la música
de la festa acompanyada dels elements
teatrals i de les figures de foc i d'aigua
que habitualment condueixen la festa.
Les danses, complementades amb les
habituals intervencions dels tabalers del
Ball de Diables de Caldes i d'elements
pirotècnics i representacions de l'aigua
gestionades pels Bombers voluntaris de
Caldes i que van anar acompanyades
d'actuacions aèries (trapezi, teles i
corda) a càrrec de les integrants de
TusiKcirc.

Aquest acte tan especial va donar
l'oportunitat de viure de prop l'Escal-
dàrium a infants que, tant per horari com
per la multitud que s'aplega habitual-
ment a la plaça de la Font del Lleó, no hi
poden ser.
La festa del dissabte va finalitzar al Parc
de can Rius amb el concert de versions
de Tribut FM.

La tarda del dissabte va servir també per
seguir apropant les colles culturals a
l'Escaldàrium, amb l'actuació especial
dels Bastoners, Geganters i Castellers
de Caldes al Parc de can Rius.

La programació del divendres va
començar amb la visita guiada "Camins
de bruixes" a càrrec de l'empresa de
turisme cultural Cooltur, que repassen
els fets de 1619 a més de contribuir a

donar a conèixer alguns dels punts
patrimonials més destacats de Caldes.

A la nit, l'espectacle teatral "No eren
bruixes, eren dones", a càrrec de l'asso-
ciació La Forca, que es va fer a l'aparca-
ment de les Cremades, va recordar molt
emotivament l'execució de diverses
dones acusades de bruixeria.

La festa del divendres va continuar al
Parc de can Rius amb el concert del
grup Reskate.

Una altra novetat d'aquesta edició post
pandèmia de la Festa del Foc i de l'Aigua
ha estat la realització d'un mural al lateral
del Museu Thermàlia, que consolida la

plaça de la Font del Lleó com la plaça
de l'Escaldàrium per a les properes
edicions.
El mural gegant, que reprodueix els
personatges protagonistes de la Festa
del Foc i de l'Aigua, ha estat realitzat per
l'artista Roc Blackblock.
Altres actes com la inauguració del
passatge de les Bruixes, el concert de

la coral Guisla a la Sala Noble de can
Rius i la xerrada 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,
van complementar un programa
d'actes que va fer reviure enguany
l'esperit de l'Escaldàrium.

Fotos: JDB



44444

Actualitat

L’ Ajuntament ha entregat aquests
dimecres 7 de juliol els Certificats

d’Acollida a 21 persones arribats d’una
desena de països. En aquesta edició,
la sisena, han rebut els certificats 10
persones procedents d’Hondures, 2 de
l’Equador, 2 de Guatemala, i una de
Colòmbia, una del Brasil, una d’El
Salvador, una de l’Argentina, una de
Mèxic, una de Cuba i una de Veneçuela.
Els Certificats d’Acollida reconeixen el
compromís i la voluntat dels nous

calderins i calderines en la inclusió al
municipi. Per això, s’atorguen a les
persones que han superat amb èxit el
circuit formatiu, com a demostració de
la voluntat d’inclusió i arrelament al
municipi.
L’acte de lliurament d’aquests reco-
neixements s’ha dut a terme a la Sala
Noble de Can Rius i s’ha fet entrega dels
certificats corresponents als dos últims
cursos ja que els de l’any anterior no
s’havien pogut entregar com a conse-
qüència de la pandèmia. L’alcalde,
Isidre Pineda, ha donat la benvinguda
als nous veïns i veïnes i, juntament
amb la regidora de Nova Ciutadania,

L’Ajuntament lliura una vintena
de Certificats d’Acollida a ciutadans
procedents d’una desena de països

Ángeles Llive, han estat els encarregats
de lliurar els certificats.

El Servei de Primera Acollida
L’Ajuntament de Caldes de Montbui
ofereix des de 2015 el Servei de Primera
Acollida (S1A) a totes les persones
estrangeres que acaben d’arribar al
municipi. En les 8 edicions que s’ha fet
d’aquestes cursos hi han participat 135
persones. Durant aquests anys s’han
lliurat 72 certificats d’acollida a les

persones que han finalitzat tot el procés
formatiu, que està dividit en 3 mòduls.
La formació és transversal i l’imparteix
personal tècnic municipal de diferents
àrees: des de la policia local, passant
per medi ambient, habitatge, serveis
socials, educació o turisme i, fins i tot,
personal del Centre d’Atenció Primària
del municipi. D’aquesta manera,
l’Ajuntament s’implica completament en
facilitar l’acollida de les persones
nouvingudes. Aquest servei de primera
acollida també inclou visites guiades
pels punts més emblemàtics del
patrimoni local.

Dues iniciatives per facilitar l’acollida
A Caldes de Montbui hi viuen ciutadans
procedents de 66 països diferents. Per
aquest motiu, l’Ajuntament ofereix dos
projectes dirigits específicament a tots
els nous veïns que acaben d’arribar al
municipi procedents d’un altre país.
L’objectiu, en tots els casos, és
acompanyar-los en el procés d’inclusió
lingüística, social i cultural.
Els projectes d’acollida que hi ha en
funcionament actualment són el Servei

de Primera Acollida, dirigit a adults i
cofinançat pel Fons Social Europeu; i
el projecte Mentoria, pensat
especialment per a infants i joves
reagrupats, que es duu a terme en
col·laboració amb Caldes Solidària.
Tant el Servei d’Acollida com el projecte
Mentoria estan incloses com a bones
pràctiques a la Guia “Fer nova
ciutadania des del món local: propostes
per a la inclusió, la interacció i la
diversitat”, editada el 2020 pel
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya,
on es recullen experiències en l’àmbit
de les polítiques migratòries i d’acollida.
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CRISTALLERIES CALDES, S.A.
FUSTERIA PVC I ALUMINI

* Mampares bany * Vidres * Llunes * Vidrieres artístiques

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

l passat 17 de juny es va presentar a
Polinyà la plataforma Compraprop

(compraprop.rieradecaldes.com), una
iniciativa de l'AMERC (l'Associació de
Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes)
que vol facilitar la compra en línia a les
botigues dels sis municipis des d'un
únic lloc web que opera a través de la
plataforma ecommerce.

La plataforma compta amb un total de
118 establiments actius, dels quals 12
són calderins, i ofereixen un total de
3134 productes i serveis. Des de
l'activació de la plataforma, el passat 17
de juny, s'han registrat 34 comandes,
de les quals les primeres intermunici-
pals s'han fet precisament a establi-
ments calderins.

Els establiments calderins adherits són
Joc de Paraules, Joguines Demo,
Pedragosa, Carme Tes, Cafe i Xocolates,
Cereria Pinsart, Emiart, La Vallessana,
Q'Ways calçats i complements,
Sabateria Kamina, Terrisseria de Caldes,
Tres Caldes i Ukiyo Sushi Bar.

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.

Compraprop ofereix tant l'opció
"click&collect" de recollida a la botiga,
com de transport a domicili. Fins a finals
d'aquest any l'enviament de les
comandes serà gratuït als sis municipis
de la Riera de Caldes.

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

Es presenta la campanya Compraprop
la campanya de comunicació, la
logística i el manteniment del
Compraprop ha estat de 74.000 euros.
Aproximadament 20.000 euros seran
subvencionats per la Diputació de
Barcelona.

Amb Compraprop els comerciants
creen la seva pròpia botiga en línia

personalitzada, sense cap cost,
actualitzen el catàleg de productes i
gestionen les comandes. També poden
configurar els diferents mètodes de
pagament (bizum, targeta de crèdit o
pagament en el punt d'entrega) i les
opcions de lliurament.

Comprar en botigues de proximitat és
més sostenible i té un impacte positiu
en el nostre entorn, perquè es redueixen
les emissions i així contribueix a
preservar el medi ambient. Però no
només això, també estimula el
creixement del teixit comercial dels
nostres pobles, permet gaudir de
productes més frescos i de km0 i genera
una comunitat sòlida. Els vincles entre
comerciants i clients es basen en la
relació de confiança. Amb Compraprop,
a més, es teixeixen vincles entre els sis
municipis de l'eix de la Riera de Caldes
i els seus veïns i veïnes.

L'alcalde, Isidre Pineda, la regidora de
Comerç i Consum, Núria Carné, i les
comerciants del nucli antic Carme Guri i
Gemma Lloveras van presentar la
plataforma a Caldes el passat dijous 8
de juliol.
L'alcalde va voler destacar que 6
ajuntaments de colors polítics diferents
s'han unit per potenciar el comerç de

proximitat. L'arribada de la pandèmia
ens ha fet reimpulsar la iniciativa per obrir
en els nostres comerços un mercat molt
més ampli, fet des de la proximitat i amb
la comoditat, ja que està molt pensat en
els clients finals.
Núria Carné, regidora de Comerç i
Consum, va comentar que era molt
important en aquests moments donar
un cop de mà a tots els municipis de
l'Eix de la riera de Caldes, augmentant
la projecció del comerç local en un marc
singular, ja que és un marketplace de
dues comarques diferents.
Carme Guri de Carme Tes, va comentar
que al principi li tenia molt de respecte,
però ha sigut una opció fàcil i funcional.
Gemma Lloveras de Kamina, va dir que
la seva experiència ha sigut molt
positiva, tenint alguna comanda fins i
tot de fora de Catalunya, i animant a
altres comerciants a participar-hi.

JDB

JDB
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Anem al Casino

Caldes ja té el primer pas de vianants
de suport a la comunitat LGTBIQ+

es d’aquest juliol, Caldes de
Montbui ja disposa del primer pas

de vianants de suport i reivindicació del
drets de les persones LGTBIQ+.
Es tracta del primer del municipi amb els
colors de la bandera d’aquest col·lectiu.

El pas escollit per pintar-lo amb els
colors identificatius és a un dels
principals carrers de la localitat, a
l’avinguda Pi i Margall. En concret, és el
que uneix l’estació d’autobusos amb el
pàrquing de zona blava que hi ha al
costat del parc de l’Estació.

Aquesta actuació se suma a la que l’any
passat va permetre pintar diversos
bancs del municipis també amb
aquests colors.

L’actuació, impulsada des de la
regidoria d’Igualtat, Feminisme i
Polítiques LGTBI+, és un exemple més
del treball transversal que es fa amb tots
els departaments de l’Ajuntament per tal
d’implementar les actuacions i les
polítiques en defensa dels drets i per la
visibilització d’aquest col·lectiu.

D
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C om a prèvia de l’Escaldarium, l’Esco-
la de Música Joan Valls ha proposat

veure el projecte musical sobre la Festa
del Foc i de l’Aigua que ha fet l’Escola.
Es tracta del treball de l’assignatura de
projecte musical de l’EMM d’aquest
darrer trimestre que ha triat l’Escaldà-
rium com a tema, i ha suposat la realitza-
ció de versions de diferents temes
d’aquesta festa icona de Caldes.
El projecte també ha volgut donar a
conèixer la festa des de dins a través de
diferents veus que il·lustren com viuen
l’Escaldàrium algunes persones relacio-
nades i vinculades amb la festa.
Tot aquest treball ha quedat recollit en
un vídeo que combina les versions
musicals amb les opinions de les
persones relacionades amb la festa i
que està penjat al canal de YouTube de
l’Ajuntament.

L’EMM Joan Valls presenta el seu projecte
musical sobre l’Escaldarium

El senador Josep Maria Reniu inicia a Caldes
una ronda de visites al Vallès Oriental

osep Maria Reniu, senador per
Esquerra Republicana de Cata-

lunya, ha iniciat a Caldes de Montbui
una sèrie de visites a ajuntaments del
Vallès Oriental per captar necessitats
dels municipis i traslladar-les a les
institucions de l’Estat espanyol.
L’alcalde Isidre Pineda, junt amb els
regidors Ángeles Llive (Igualtat) i Jordi
Martín (Habitatge) van exposar dimarts
les preocupacions en matèria d’habi-
tatge, creixement sostenible, energia, i
d’altres qüestions com la cultura, la
igualtat i el patrimoni a l’hora d’obtenir
recursos per part de l’estat.
Per Pineda, una de les qüestions que
preocupen més el consistori calderí –
en relació amb l’Estat- són els habitatges
del banc públic SAREB i que ara
administren fons voltors. Els habitants
d’aquests pisos del centre de Caldes
estan en una situació de vulnerabilitat i
estan a mercè dels fons voltors a que
SAREB ha cedit la gestió dels pisos”.
Davant d’això, de moment “l’únic que

ha aconseguit l’ajuntament és el reco-
neixement com a mediador”, però la
voluntat a Caldes de Montbui és aconse-
guir que els pisos passin al règim de
“lloguer social”. Reniu, en aquesta línia,
va afirmar que una de les lluites del grup
republicà al Senat és aconseguir que la
SAREB destini el 30% dels pisos a
habitatge social.
Per la seva part, el regidor de l’àrea, Jordi
Martín, va afirmar que calen ajuts per

respondre a la demanda d’habitatge
que hi ha al poble. L’ajuntament té
projectats diferents punts on voldria fer
pisos de règim social: “Destinem un 20
per cent del capítol d’inversions a
Habitatge, amb projectes com la Sala
polivalent, però no és suficient”. Al
mateix temps, l’ajuntament també ha
detectat que Caldes té un important parc
d’edificis que acusen el pas del temps,
i que també caldrà mantenir actualitzats.

J
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Escaldàrium 2021

Els Castellers al Parc de Can Rius. Concert de la Coral Guisla.

La Cultura amb l’Escaldàrium: Gegants i Capgrossos al parc de Can Rius.

El nou mural de l’Escaldàrium. Espectacle No eren bruixes, eren dones.

Inauguració del nou Passatge de les Bruixes. Fotos: MVM, JDB i Poch.
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Escaldàrium 2021

Concertàrium

El ceptre de foc Les Bruixes

Tabaleres

Dansa d’aiguaL’ Hidra

Fotos: JDB
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bans de sentir parlar
del seu divorci, Bill

Gates era presentat per tota
la premsa com el gran
filantrop que semblava que
havia de salvar al món.

Estava envoltat d’un halo de santedat i
era venerat per milers de persones; era
una persona molt respectada i crec que
fins i tot sobrevalorada, ningú no
gosava posar en entredit cap de les
seves actuacions.
Però sembla que des del seu divorci
s’ha anat posant al descobert  l’altra cara
amagada.

L’any 2015 la dra. LinseyMcGoey,
professora en el Departament de
Sociología de la Universidat d’Esse va
escriure el llibre “Nosuchthing as a
freegift: the Gates Foundation and the
Price of philantropy” (No existen los
obsequios gratuitos: la Fundación
Gates y el precio de la filantropía), on
diu que els problemes de desigualtat
social i econòmica que hi ha al món no
els poden solucionar els multimilio-
naris, bona part de la riquesa dels quals
es deu a les condicions laborals
precàries que afecten els treballadors.
Segons McGoey,  «demanar a Bill Gates
que solucioni la desigualtat es com
demanar a un piròman que apagui el
foc de l’incendi que acaba de pro-
vocar».

La Fundació Bill &Melinda Gates ha
destinat a les farmacèutiques més
riques del món subvencions no
reemborsables amb grans beneficis
fiscals, defensant així un sistema de
patents que encareixtots aquells
medicaments que van destinats a salvar
vides humanes.

L’any passat la Universitat d’Oxford es
plantejava la possibilitat d’oferir una
vacuna contra la COVID sense dret de
patent, la qual cosa hauria permès a
altres farmacèutiques d’arreu del món
produir la vacuna de manera
generalitzada, disminuint d’aquesta
manera els costos.

A

Bill Gates i els piròmans que regalen
mànegues

Però segons l’organització Kaiser
HealthNews, Oxford es va fer enrere per
pressions de la fundació Bill &Melinda
Gates, i va acabar signant amb Astra
Sèneca un contracte d’exclusivitat que
permetia a la farmacèutica la fabricació
de la vacuna amb tot els drets i sense
cap garantia que pogués oferir preus
baixos o assequibles.
Lògicament, aquest acord entrava en
conflicte amb els suposats objectius de
la Fundació de facilitar l’accés als
medicaments a tothom. Per això, sorprèn
la doble moral d’unes declaracions en
què es vol donar una imatge més
generosa i altruista que la que correspon
a la realitat. Es diu als països rics que
facin contribucions perquè els
beneficiaris rebin les vacunes gratuïtes;
diners, per tant, que provenen de l’erari
públic i no pas de la multimilionària
entitat suposadament benèfica. Bill Gates
parla d’un problema de desigualtat en
la distribució de vacunes, mentre que
ell està negociant amb les patents.
Amb la més que dubtosa intenció de
solucionar aquest desequilibri, es
justifica la creació d’organismes com
l’AV (Aliança per a vacunació) que
aplega països i socis privats.

La darrera noticia que hem pogut llegir
sobre Bill Gates és que té grans
plantacions de patata. En un primer
moment podríem pensar que vol pal·liar
la fam al món, però el que es vol és
només satisfer la fam dels clients de
McDonald’s, no fos cas que es
quedessin sense la seva “happymeal”,
perquè sí, realment les patates són per
subministrar als McDonalds. Això ja
m’ha semblat un gra massa; com diuen
els anglesos “Areyoukidding me?(
m’estàs prenent el pèl?)
Més aviat sembla que se’n rigui, de la
humanitat.

Ha invertit en multitud de camps
agrícoles de Estats Units, en menys de
10 anys ha acumulat més de 100mil
hectàrees de terres en divuit estats on, a
més a més patates, també cultiven
pastanagues, soja, blat de moro, cotó i

arròs. Encara que es vulgui vendre bé,
argumentant que té plans molt
ambiciosos per salvar el planeta i que
l’empresa està compromesa amb un
programa de sostenibilitat, no és gens
fiable!!

Una de les darreres idees lluminoses
que han sorgit és la de tapar el sol per
refredar la terra, amb un pla anomenat
“Experiment de pertorbació controlada
estratosfèrica”. Consisteix a  llançar a
l’atmosfera una mena de pols de
carbonati de calci”no tòxic”, per reflectir
la quantitat de llum solar fora de la Terra
i que així es pugui refredar el planeta. El
primer vol experimental el volien realitzar
des d’una estació sueca, però el govern
va denegar la prova (per sort nostra) i
de moment el tema s’està debatent entre
la comunitat científica. Quina por que
fan quan juguen amb el planeta!

Malgrat tot això, la gran majoria de gent
continua sentint admiració per aquest
pseudofilantrop que mai no està prou
content amb l’enorme poder i fortuna
que té i necessita continuar aug-
mentant-los sense parar... Ja ho deia
Quevedo: “poderoso Caballero es don
Dinero”.
Són moltes les ‘celebrities’ que mostren
un comportament més que qüestio-
nable, però s’estimen més passar de
puntetes per la vida fent de les seves,
fent que d’aquesta manera la seva
fortuna deixi ocult el seu costat fosc.

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

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
09/07/2021
Núm. Oferta
311073 MOSSO MAGATZEM I

REPARTIDOR
311070 DEPENDENT/A

(PRODUCTES CÀRNICS)
310860 GESTOR/A OPERACIONS

(AMB ITALIÀ I ANGLÈS ALTS)
310684 ATENCIÓ AL PÚBLIC

(COMERÇ ESPECIALITZAT-
JORNADA PARCIAL)

310676 COMERCIAL (ANGLÈS ALT)
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

309100 LAMPISTA OF. 1A
308865 RESPONSABLE DE BOTIGA

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

D’AUTÒMATS I PLC
308494 ESTETICISTA

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

S’unifica la zona blava
del municipi
Caldes tindrà una sola zona blava al nucli
urbà i s’activen les noves places de zona
blava de Can Rosell. Es manté la gratuïtat
d’una hora i mitja d’estacionament diari pels
residents del municipi.

Afectacions al trànsit per
la campanya d’asfaltat
2021 a diversos carrers
del centre de Caldes
S’inicia la segona fase d’asfaltats de carrers
del nucli urbà. Consulteu les zones
afectades i el calendari previst a
www.caldesdemontbui.cat

Pla especial
d’emergències per
incendis forestals
a Catalunya
El Departament d’Interior de la Generalitat
ha publicat un document de campanya de
prevenció d’incendis forestal. Consulteu els
consells preventius i d’autoprotecció a
www.caldesdemontbui.cat

Fira d’antiquaris i
brocanters del mes
de juliol
El proper diumenge 18 de juliol tindrà lloc
la Fira d’antiquaris i brocanters de Caldes
de Montbui que degut a les obres de la
Plaça de Catalunya, se celebrarà a
l’avinguda de Pi i Margall, a l’alçada del
carrer del Mestre Gregori Montserrat, entre
el carrer Geògraf Aparici i Santo Domingo,
entre les 10 h i les 14 h. La fira és oberta a
tothom i s’hi poden trobar tot tipus
d’objectes antics, de brocanters, i de
col·leccionistes procedents d’arreu de
Catalunya.

Borsa de treball d’agents
de la Policia Local
L’Ajuntament de Caldes de Montbui
constituirà una borsa de treball d’agents
de la Policia Local, escala d’administració
especials, subescala de serveis especials,
cos de la Policia Local, grup C, subgrup C2,
per dur a terme les substitucions del
personal per baixes, o qualsevol altra
incidència que es pugui donar.
De l’1 al 20 de juliol Més informació:
www.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

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



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.

l desodorant és un indispensable en el nostre necesser durant tot l'any, i forma
part de la nostra rutina diària. Quan sortim de la dutxa ens ho apliquem d'una

forma gairebé automàtica. A més, ens acompanya a tots costats: de vacances, al
gimnàs, i fins i tot en el nostre lloc de treball.

I és que el desodorant és el nostre millor aliat quan intentem evitar la mala olor
corporal i les taques de suor que es formen a les axil·les. Per això, existeixen
diferents tipus de desodorants: en esprai, en roll-on, en aerosol... Però en aquest
post venim a parlar-te dels desodorants en crema i dels seus beneficis, sobretot
per les pells sensibles.

Desodorant en crema
Primer has de tenir en compte que molts dels cosmètics que utilitzem estan formulats
amb substàncies químiques. Això fa que no siguin adequats per la pell i, en el cas
dels desodorants, fan que no actuin d'una forma efectiva durant, com a mínim,
vuit hores. Per aquest motiu, cada vegada més gent aposta per desodorants naturals
i en crema.

Aquests tipus de desodorants no interfereixen en la transpiració natural del cos, i
assegura que res obstrueixi els porus, i també ajuden a eliminar la mala olor que
generen els bacteris de les axil·les. A més també podem incloure aquests beneficis:

1. No contenen alcohol ni sals d'alumini, o altres substàncies sintètiques, així que
no ressequen, no obstrueixen els porus i no impedeixen l'eliminació de toxines.

2. No emeten gasos, per la qual cosa són molt menys contaminants que els
aerosols, i és molt més fàcil reciclar els envasos una vegada acabats.

3. Són aptes per tota mena de pells, fins i tot les més sensibles. Al ser en crema,
com ja s'ha esmentat, no resseca la pell.

4. La seva efectivitat és major, i manté durant més temps l'aroma a la pell. AMIC

Beneficis d'utilitzar
desodorant en crema
E
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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)

1313131313

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

L

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

a lactància materna és sens dubte el millor aliment i el més complet que se li pot
donar a un bebè durant els primers sis mesos de vida, ja que conté més de 300

nutrients i totes les vitamines necessàries per a l'adequat creixement del nounat.
Passat aquest temps, encara que cal anar introduint lentament altres aliments en la
seva dieta, es recomana igualment continuar amb ella fins més o menys els dos
anys. Fer-ho, protegeix el bebè de nombroses malalties, entre elles:

- Infeccions urinàries
- Infeccions respiratòries, com l'asma
- Otitis
- Dèficit del sistema immunitari
- Diarrees
- Al·lèrgies

A més, disminueix els còlics del lactant perquè aquesta llet és més fàcil de digerir
que la de fórmula i redueix fins a un 60% la possibilitat de sofrir una mort sobtada.

Però els beneficis no són només per al bebè, ja que la mare pot beneficiar-se
també de:
- Major pèrdua de pes.
- Recuperació postpart molt més ràpida
- Prevé la depressió postpart
- Crea un major vincle afectiu amb el fill/a
- Menor incidència de càncer de mama o ovari
- Redueix les hemorràgies després de part
- Durant el temps que dura la lactància, la probabilitat de quedar-se de nou
embarassada és de menys del 2%, per tant, actua d'anticonceptiu natural.

Hi ha estudis a més que defensen que el ser alletat, es tradueix en un menor risc
de sofrir obesitat en l'edat adulta, així com d'un major coeficient intel·lectual. Si a
tot això, li sumem a més que alletar és gratuït i molt més pràctic (perquè l'alimentació
sempre està disponible i estalviem molta preparació d'objectes com biberons,
llet, etc. quan ens desplacem), sens dubte hi ha moltes raons de pes per a decantar-
nos per aquesta forma d'alimentació, molt més natural i saludable per a tots.

EVA REMOLINA

La lactància materna:
la primera vacuna
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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

Pizza turca de carn picada
Ingredients per a la base:
-20 g de llevat de fleca
-1 polsim de sucre
-350/400 g de farina de força
-1/2 cullerada de cafè de sal
-1 cullerada d'oli
-2 cullerades de iogurt

Ingredients per a la cobertura:
-1 pebrot vermell
-1 ceba
-200 g de formatge feta
-2 cullerades d'oli
-sal i pebre mòlt
-300 g de carn picada de vedella
-farigola.

Preparació:
Posem el llevat i el sucre en un bol gran i
els cobrim amb 150 ml d'aigua tèbia,
barrejant ben fins que es dissolgui el
llevat.
Afegim la farina (comencem per 350 g i
si és necessari anem agregant més), la
sal, l'oli i el iogurt i pastem la mescla.
Formem una bola i la deixem reposar
tapada en un lloc càlid durant una hora.
Partim el pebrot al llarg, li llevem les
llavors i ho tallem en daus petits.
Pelem la ceba i la tallem en tires.

Trossegem el formatge feta.
Daurem la carn amb una mica d'oli, sal i
pebre.
Escalfem el forn a 220 °C. Pastem la
massa, la tallem en quatre porcions
ovalades. Les cobrim amb la carn
picada, el formatge, la ceba i el pebrot.
Reguem amb oli i escampem per
damunt la farigola picada.
Aixequem una mica els costats de cada
porció de pasta perquè quedi forma de
canoa i coem durant uns 20 minuts o
fins que la pasta estigui cuita. 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

Al pie de un hormiguero
   Un naturalista reconocía perfectamente la huella del Creador en todo lo
que descubría a través de su microscopio, pero había algo que no se
explicaba: ¿Cómo pudo Dios, el creador de todas las maravillas del universo,
darse a conocer a la humanidad?
   Un día, cuando caminaba por el campo, se detuvo al pie de un hormiguero.
Cada vez que su sombra cubría la multitud de hormigas, éstas se mostraban
muy agitadas. “Si estas hormigas supiesen cuanto me intereso por ellas,
pensó, dejarían de atormentarse debido a mi presencia.
   El naturalista, siguiendo con sus reflexiones, se preguntó si algún día el
hombre podría comunicar con las hormigas. Y llegó a la conclusión de que
no era posible, pues, para hacerlo, el hombre tendría que volverse una hormiga.
De repente le surgió una idea: “Eso fue lo que sucedió con nosotros. ¡El Dios
que creó este mundo debía hacerse hombre para que los hombres  pudieran
conocerlo y saber cuáles son sus sentimientos y pensamientos!”. En efecto,
Dios se hizo hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios tomó nuestra condición
para traducir en nuestro lenguaje lo que de otra manera no se hubiese podido
comunicar. Sus palabras y su conducta revelaron perfectamente a Dios a los
hombres. Dice Jesús: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9).
                                                                                                         La Buena Semilla

Oh Vírgen Purísima, llena de bondad y
comprensión. Vos sois la mejor
intercesora ante la Divina Providencia,
os ruego en esta ocasión que ayudeis a
resolver mi problema. Acordaos oh
piadosísima virgen Maria, que no se ha
escuchado decir nunca, que nadie que
se haya acogido a v/ protección
implorando v/ asistencia y reclamando
v/ auxilio, haya sido abandonado por vos.
Animada por esta esperanza a vos
acudo, oh vírgen de las vírgenes, y
llorando por el peso de mis pecados, me
arrodillo a v/pies y pido que me
escucheis. (Aquí la petición). No
desoigais mis súplicas, oh madre de
bondad, antes escuchad propicia y
acogerlas favorablemente.
(Cuando se reciba el deseo, publica esta
oración 3 dias y adquiere la devoción de
rezarla todas las noches. Es muy
milagrosa)
E.F.U.

ORACIÓN




