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Agenda
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

Diumenge 25 de juliol
Ateneu Centre Democràtic
20h
Concert de Claudio Gabriel Sanna & Rall
Grup.
Claudio Sanna és un dels músics
algueresos més importants. Cançons
de festa, sàtira i taverna.
Preu: 10 euros. Socis: 8 euros

Fins el 26 de setembre
Museu Thermalia
Exposició itinerant «L’home nu. Tot
despullant els arquetips de la
masculinitat» pretén despullar l’home
fugint de mites i idees que també l’han
empresonat, i alhora qüestionar la visió
binària del gènere plantejant un
concepte molt divers de les identitats,
des d’un posicionament igualitari.
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Es presenten les noves Jornades
Gastronòmiques del tomàquet calderí

l passat dijous es van presentar les
noves Jornades Gastronòmiques

del Tomàquet de varietats locals de
Caldes de Montbui, juntament amb el
nou Gaspatxo Termal com a nou
producte calderí.
Caldes de Montbui tindrà una nova
mostra gastronòmica que es realitzarà
del 24 al 31 de juliol en 13 restaurants de
la vila, on es podran tastar els plats
elaborats amb tomàquets de varietats
locals com el Pometa, el Rosa de
Montserrat, el Nas de bruixa o el Cor de
bou.
També s'impulsa el llançament del
Gaspatxo Termal, elaborat amb tomàquet
de Caldes i productes de proximitat,
juntament amb una petita proporció
d'aigua termal.
Aquest nou producte s'afegeix als
productes singulars i d'arrels calde-
rines, ja existents a la botiga de Therma-
lia, com el brou o la cervesa, entre
d'altres.
Per donar a conèixer el nou gaspatxo,
es farà una promoció especial de 500
ampolles que es podran aconseguir
comprant en els establiments calderins
i portant 3 tiquets de compra al Museu
Thermalia, que farà l'entrega de
l'ampolla de gaspatxo. Es tracta d'una
companya promocional del comerç
calderí que afegeix el gaspatxo a la
promoció de la bossa identificativa del
Shop in Caldes.
El gaspatxo també es pot adquirir
comprant-lo directament al Museu
Thermalia.

Les jornades es van presentar en una
roda de premsa en la qual hi ha va
participar l'alcalde de Caldes de Montbui
Isidre Pineda; la regidora de Comerç i
Consum Núria Carné; la tècnica de
Desenvolupament local i Productes de
la Terra del Consell Comarcal del Vallès
Oriental Carme Garrido; el regidor de
Promoció Econòmica de Santa Eulàlia
de Ronçana Manel Imedio; el
representant de l'associació La Panotxa,
Jonatan del Amo; el pagès productor i
provëïdor local de tomàquets pel
gaspatxo termal Sebastià Puigdueta; el
propietari del restaurant Ukiyo Sushi Bar,

un dels establiments que participa en
les jornades gastronòmiques del
tomàquet i que ha elaborat un plat amb
tomàquets de varietat local, Arnau de
Villasante, i el responsable comercial de
l'empresa Tap Tap que ha elaborat el
gaspatxo termal, Albert Martín.

Els orígens de les Jornades
gastronòmiques del Tomàquet calderí
La proposta de realitzar unes jornades
gastronòmiques de tomàquets de
varietats locals a Caldes de Montbui es
remunta a l'any 2018 quan l'Ajuntament
de Caldes i l'associació calderina La
Panotxa, que té com a objectiu principal
la conservació i la divulgació de les
varietats tradicionals d'horta, van
començar a parlar de la possibilitat de
fer unes jornades que posessin en valor
les diferents varietats de tomàquets que
hi ha a Caldes. Les converses van tenir
lloc durant la realització del projecte 12
mesos 12 varietats locals, realitzat l'any
2018 amb diversos hortolans de Caldes,
realitzades amb el suport de l'Ajuntament,
el Consell Comarcal del Vallès Oriental i
La mateixa associació La Panotxa.
Com a resultat d'aquestes converses la
regidoria de Turisme i Termalisme de
l'Ajuntament de Caldes va encarregar
un estudi al membre de La Panotxa,
Jonatan del Amo Banyuls, sobre de la
situació del sector del tomàquet a
Caldes, l'interès dels productors en un
projecte de promoció del tomàquet i la
distribució de planters als productors
interessats.

L'estudi parteix de la realitat que Caldes
de Montbui és un poble molt ric en
productes alimentaris de proximitat i
qualitat. Fruites com les cireres, on es
conserven diverses varietats locals,
olives de la varietat autòctona Vera o una
gran varietat de verdures de l'horta

formen part del patrimoni agroalimentari
local. En aquest sentit, el tomàquet és
una de les hortalisses més cultivades i
que s'aprofita del clima benigne de la
plana del Vallès, així com també de la
bona qualitat de l'aigua de Caldes.
A partir de la realització de l'estudi, la
iniciativa d'organitzar unes jornades del
tomàquet va prendre força amb
l'objectiu d'apostar pel producte de
km.0, amb varietats locals, sostenible i
de qualitat, i unir petits productors amb
restauradors i comerços, que veien amb
bons ulls el projecte.

La proposta d'unes Jornades gastronò-
miques del Tomàquet es va aprovar per
la Taula de Turisme i finalment ara es fan
realitat amb la participació dels sectors
implicats: producció i restauració.
Aquestes primeres jornades inclouen,
a més, l'elaboració i comercialització
d'un gaspatxo termal fet amb l'aigua
mineromedicinal de Caldes.
Per a la realització d'aquesta primera
edició de les Jornades i pel llançament
del gaspatxo, l'Ajuntament va adquirir a
principis d'any 4000 planters de
tomaqueres i els va distribuir entre els
productors interessats a participar en el
projecte.

JDB
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La sèrie Moebius s’acomiada de Caldes
projectant l’últim capítol a Can Rius

l passat dilluns, el Parc de Can Rius
va ser l’escenari de la projecció en

pantalla gegant del capítol final de la
serie “Moebius”, emesa per TV3 i
coproduïda per Veranda TV i Tv3, amb
la participació del Departament de
Cultura de la Generalitat i gravada a
Caldes de Montbui.
Al voltant de 300 persones, l’aforament
màxim que permetia l’espai i amb gent
que es va quedar amb ganes d’acon-
seguir entrades, es van reunir acom-
panyades d’una bona part de l’equip
tècnic i artístic. La música la va posar el
grup vallesà The Sappy’s. Un concert
seu va ser el punt de partida de l’últim
capítol de “Moebius”.

La projecció especial va comptar amb
una presentació a càrrec de Vicent
Sanchis, director de TV3; Isidre Pineda,
alcalde de Caldes de Montbui; Aitor
Montánchez, productor executiu de
Veranda TV; i Aida Oset, actriu.

També hi van assistir Rita Marzoa,
consellera de la CCMA, Oriol Sala-
Patau, cap de Ficció i Cinema de TV3;
Ignasi Comillas, productor executiu de
Veranda TV;  Eduard Cortés, creador i
director de la sèrie, i Piti Español,
cocreador i guionista al costat d’Eduard
Cortés, entre altres.

No hi van faltar una bona part de l’equip
artístic, com Marc Pineda (Àlex), Manel
Llunell (Natxo), Sònia Ninyerola (Leire),
Victòria Pagès (Lina), Andrew Tarbet
(Robert), Marc Aguilar (Samuel), Jordi
Garreta (Rai), Candela May (Iris), Nerea
Royo (Andrea), Marc Soler (Guillem),
Ivan Benet (Narcís), Lluís Marco
(Ventura), Bea Segura (Marina), Roger
Casamajor (Albert), Daniela Feixas
(Ruth), Albert Triola (Pere), José García
Ruiz (Ricard), Mark Ullod (Maties), Lluís
Arruga (Sergi), Nat Fuertes (Coro) i
David Parra (Pep), entre d’altres.

Tots ells van participar en el photocall
que s’havia habilitat a Can Rius.
Aquests joves artistes desconeguts,

quan es va poder veure el primer capítol
en la preestrena en el BCN Film Festival
ja han deixat de ser-ho.

Per fi es va desvelar què va passar
realment a l’Àlex, i la Lina (Victòria Pagès)
havia pogut veure com el seu fill, per fi,
descansava. Sí, potser, estrictament
parlant, havia estat un “accident”, però
provocat per les actituds cruels i
egoistes d’una part dels habitants
d’aquest suposat poble tranquil, la
Farga. La Mamen (Aida Oset) no s’havia
deixat vèncer ni un moment en la seva
recerca de la veritat.

A casa, una mitjana de 371.000 espect-
adors, amb un 16,5% de quota, eren
testimonis del desenllaç de “Moebius”.

Aquest thriller ha acabat la temporada
amb una mitjana de 371.000
espectadors, un 15,3% de quota i una

audiència acumulada d’1.773.000
espectadors.

Creada per Eduard Cortés i Piti Español,
i dirigida pel mateix Cortés, “Moebius”
és un thriller d’investigació que no
inclou policies al voltant d’un cas que
afecta un alumne de l’institut de la
Farga, un poblet aparentment tranquil
de la Catalunya interior. La Mamen (Aida
Oset), la nova professora de matemà-
tiques, comença una investigació pel
seu compte que farà que alguns secrets
llargament enterrats al poble surtin a la
llum.

JDB

JDB



55555

Actualitat

C

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 -

aldes de Montbui és un dels 161
municipis on la Generalitat aplicarà

el toc de queda per limitar la mobilitat
nocturna després de l’autorització del
TSJC. En la pràctica, la mesura implica
la prohibició de moure’s entres la 1 i les
6 de la matinada durant els propers 7
dies. Una limitació que es revisarà al cap
d’una setmana tenint en compte
l’evolució dels contagis en cada un dels
municipis afectats.

Els 161 municipis afectats per aquesta
mesura són els de més de 5.000
habitants que tenen una incidència
acumulada del Covid igual o superior
als 400 contagis per cada 100.000
habitants els últims set dies.
La restricció també inclou alguns
municipis que envolten les poblacions
amb aquesta incidència per evitar la
propagació del virus.

Paral·lelament, el divendres 16 de juliol
han entrat en vigor noves mesures per
controlar l’evolució de la pandèmia i
aturar l’expansió de la variant Delta de
la covid-19.
La principal mesura és l’obligació de
tancar tot tipus d’activitat a les 0.30 h.
Aquesta mesura afecta totes les
activitats, com ara les culturals, la
restauració, l’oci nocturn, les cele-
bracions religioses —com ara casa-
ments—, el repartiment i servei a domicili
o els comerços de 24 hores.
En queden exempts, només, els
serveis de restauració de les àrees de
servei de les grans vies de comu-
nicació. També obliga els municipis a
tancar els espais públics a les 0.30 h.
Això inclou les places, els parcs i les
platges.

Les reunions i/o trobades familiars i de
caràcter social, tant en l'àmbit públic
com privat, no poden superar el nombre
màxim de 10 persones, llevat que es
tracti de convivents.
No es permet el consum ni d'aliments
ni de begudes en grup a l'espai públic.

Caldes és un dels 161 municipis
on s’ha aplicat el toc de queda per
l’elevada incidència de la pandèmia

Excepte les sortides escolars i en l'àmbit
de les activitats d'intervenció socio-
educativa i en les del lleure educatiu.
No hi poden participar persones que
tinguin símptomes de COVID-19 o que
hagin d'estar aïllades o en quarantena
per qualsevol motiu.

Per impedir que es facin botellons i
trobades de grups al carrer o en llocs
com places, parcs i platges, també
queda prohibit menjar i beure a la via
pública.

Als bars i restaurants es pot atendre els
clients a la barra, respectant la distància
de seguretat d'1,5 metres.
A l'interior l'aforament màxim és del 50%,
i les taules, separades 2 metres, poden
ser de màxim 6 persones. A més, s'ha
de garantir que hi hagi ventilació.
A l'exterior no es limita l'aforament, però
també cal una separació de 2 metres
entre taules, que poden ser de 10

persones màxim, excepte si són
convivents.

Pel que fa a les activitats culturals, als
concerts i festivals, tothom haurà d'estar
assegut mantenint distàncies.
Permeses tant a l'aire lliure en un espai
perimetrat i estàtic com en espais
tancats.
Públic assegut llevat que es duguin a
terme activitats de ball, amb mascareta.
Requisits d'aforament i de limitació de
persones establerts, en funció de les
condicions de ventilació i de control
d'accessos i mobilitat de l'activitat. Amb
un 70% de l’aforament i un màxim de
1.000 persones, o de 3.000 si la
ventilació és reforçada.

Aquestes noves mesures se sumen a
les que van entrar en vigor el 9 de juliol
i que, a grans trets, ja van suposar el
tancament de l'oci nocturn en espais
interiors.
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Anem al Casino

E l dia 25 de juliol a les 20h Claudio
Gabriel Sanna presenta a Caldes de

Montbui el seu darrer disc “Mirau que
sem anant i mirant”, al Centre Demo-
cràtic i Progressista.
Claudio Gabriel Sanna és dels músics
algueresos més populars i que té una
trajectòria artística més interessants. El
disc que ara ens presenta és un recull
de cançons populars que encara ara es
canten en els ambients festius entre la
gent de l’Alguer.
Les cançons d’aquest repertori poden
ser agrupades per tipologies en bàlzi-
gues (gloses), de xistos (malnoms) i de
«ciòccula» (cançons de gresca). Totes
elles irreverents i que tenien com a
subjecte principal algun personatge
local, mai citat directament, però amb la
certesa que tots els escoltadors sabien
de qui se tractava.
Claudio Sanna (veu i guitarra) s’acom-
panyarà d’un nodrit conjunt de músics
algueresos i catalans format per: Marc
Serrats (veu i guitarra), Meritxell Gené
(veu), Salvador Maltana (baix), Dario
Pinna (viola i violí), Josep Maria Cols
(piano i acordió), Paolo Zuddas (per-
cussions) i Andreu Ubach (percus-
sions).
El concert es durà a terme respectant els
aforaments reduïts i les mesures de
distanciament i higiene, d’acord amb la
normativa sanitària vigent.
Les entrades es poden adquirir
anticipadament a través del web
www.entrapolis.com

Cançons de festa, sàtira i taverna de l’Alguer
al Centre Democràtic i Progressista
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a Suu és una de les artistes catalanes
més seguides i escoltades de

l’actualitat.
Després d’un trepidant 2020, en què ha
publicat el seu disc Ventura, produït pel
músic Carlos Sadness, i ha esdevingut
cançó de l’estiu de TV3, Suu emprèn el
2021 amb més força que mai trepitjant
els escenaris dels festivals i recintes
més rellevants del país i de l’Estat
espanyol.

La podreu veure actuar a Caldes de
Montbui el proper divendres 23 de juliol
a les 22 h al parc de Can Rius.
Les entrades valen 10 euros i es poden
comprar a entrapolis.com

Els integrants del projecte Mentoria de
Caldes es retroben presencialment
per primera vegada des de la Pandèmia

l diumenge 5 de juliol una vintena
de persones integrants del projecte

Mentoria de Caldes de Montbui es van
trobar de forma presencial des de l’inici
de la pandèmia. La reunió es va dur a
terme al Parc de Can Rius i posterior-
ment es va fer una caminada conjunta
fins al Roure Gros.

El retrobament va servir perquè els
participants poguessin intercanviar
experiències, anècdotes i impressions.
Una trobada que va ser molt emotiva
pels participants i que tenia també com
a objectiu fomentar l’apropament de
totes les persones vinculades, d’una
manera o altra, al projecte de Mentoria.
A la trobada hi va assistir la regidora de
Nova Ciutadania, Ángeles Llive, i va
permetre que mentors, mentorats i
familiars poguessin compartir opinions
després d’aquest any de pandèmia.

Actualment a Caldes de Montbui hi ha
actives 12 parelles de mentoria, amb
infants i joves que han arribat de Mali,
Gàmbia, el Marroc, Colòmbia, Guate-
mala i el Pakistan.

Els interessats en participar en el
projecte de mentoria es poden inscriure
en qualsevol moment de l’any.
El projecte Mentoria, impulsat per
l’Ajuntament de Caldes de Montbui a
través de la regidoria de Nova Ciuta-
dania, en col·laboració amb l’entitat
Caldes Solidària, és una eina d'acollida
i de prevenció adreçada als infants i

Concert de Suu al Parc de Can Rius

joves nouvinguts que acaben de ser
reagrupats. Els mentors es converteixen
en un referent per aquestes persones.
Els fan un acompanyament, durant com
a mínim un any, per ajudar-los a integrar-
se i a conèixer millor el poble. Els ajuden
a desenvolupar el seu potencial i així
afavoreixen la seva inclusió cultural,
social i lingüística.
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S’estrena el tercer musical solidari
“Qui canta els mals espanta”

a Sala Noble de Can Rius va acollir
el passat 18 de juliol el tercer musical

solidari, que portava el títol “Qui canta
els mals espanta”.
Amb un guió escrit per Jordi Graví, del
Grup Escènic Casino de Caldes i
interpretat per l’actor Vicenç Conejos del
Centre Democràtic i Progressista de
Caldes, 60 cantaires i alguns solístes
van interpretar diverses cançons en un
acte de 1,15h de duració.
La recaptació va ser de 1250 euros que
van integrament pel projecte educatiu
de Mampatim a Senegal.
L’acte també va servir per celebrar el 5è
aniversari de la Coral del Calderí,
promotora del musical solidari, amb el
seu director Xesco Camps al capdavant.
Segons Xesco Camps, aquests anys
han consolidat un projecte amb identitat
pròpia. Nosaltres no som una escola de
música, som una entitat social.

L
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Opinió

avant de la falta de resposta i de
solucions a les reclamacions fetes

sobre diferents problemàtiques al BARRI
DE CAN MASPONS del municipi de Caldes
de Montbui, i davant la indignació i el
malestar dels veïns del Barri, posem a dis-
posició fulls de signatures per presentar
una queixa conjunta davant el consistori, pel
dijous, 15 juliol de 2021 següents motius:

DEGRADACIÓ DEL BENS URBANS: Han
passat només 10 anys de la recepció de
les obres de Can Maspons per part de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui (data 3
de març 2.011), essent integrant com un
BARRI de Caldes de Montbui, on els veïns
varen assumir el 90% del cost , 5 milions
d'euros, per mitjà de Contribucions
Especials, per la realització de les Obres
de Reurbanització de conformitat amb el
Projecte redactat i Aprovat per l'Ajuntament
de Caldes de Montbui, i executat per
l'empresa constructora SERXAR SAU,
contractada per l'esmentat Ajuntament.
Des de fa anys les voreres i l'asfaltat dels
vials s'està degradant d'una manera evi-
dent, no constant ni uniforme, però que de-
nota alguna disfunció en l'asfaltat executat.
En data de 8 de juliol de 2020 es va
sol·licitar que a l'Ajuntament procedís a
efectuar les reparacions immediates, tota
vegada que l'obra està en garantia, i els
veïns l'han satisfeta en la seva totalitat i
han de tenir els carrers en perfecte estat,
tal i com van ser recepcionats per l'Ajunta-
ment de Caldes de Montbui.
En data 25 de febrer de 2021, es va
presentar una nova instància: Malgrat el
temps transcorregut, aquest Ajuntament no
havia procedit a la reparació de les vies
públiques tot i ser PLE CONEIXEDOR DE
QUE EL 3 DE MARÇ DE 2021 S'EXHAURIA
LA GARANTIA DE L'OBRA PER PART DEL
CONSTRUCTOR, per la qual cosa, si els
defectes i desperfectes dels vials
poguessin ser per mala praxi de l'esmentat
constructor, l'Ajuntament no podria recla-
mar-li res i s'hauria de fer càrrec de la repa-
ració, amb la consegüent càrrega als pres-
supostos municipals i, en definitiva, els cal-
derins hauríem de pagar una reparació que
hagués pogut ser reclamada al constructor.
Per tant, i a fi d'evitar causar un dany a les
arques municipals, es va tornar a sol·licitar
que, amb caràcter d'urgència es proce-
deixi a reparar la via pública i exigir les
responsabilitats que en dret siguin
procedents, ja sigui al constructor (abans
del 3 de març d'enguany) ja a les persones
que, no havent notificat al constructor
l'existència de desperfectes, puguin

D originar que tots els ciutadans de Caldes
hagin de fer front a la reparació.
DESPERFECTES PER PART DELS SER-
VEIS MUNICIPALS : Així mateix, el camió
de les escombraries de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui passa a diari per sobre
de les voreres. Al no estar preparades les
voreres per aquest tipus de rodatge de
vehicles de grans dimensions i pes, bona
part de les voreres d'alguns carrers
presenten el seu deteriorament més
visible, alhora de l'aixafament dels
embornals dels vials dels carrers.
EL DESINTERÈS per part de l'Ajuntament
de Caldes cap als veïns del Barri de Can
Maspons arriba més enllà:
Des del 2011 que no es responen a les
instàncies que la EUC o l'Associació de
Can Maspons presenta a l'Ajuntament de
Caldes de Montbui, ni tampoc a les que
alguns veïns presenten en nom propi. En
aquestes reclamacions es sol·liciten
actuacions en el Barri que són d'obligat
compliment per part de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui, de segueixen denotant
un menyspreu per tots els veïns del Barri.

PERILL PER LES PERSONES. No es man-
tenen en bones condicions les zones
d'escales, entre carrers. Del perímetre del
Barri no es realitza el manteniment ni tan
sols es te cura de tenir en condicions òpti-
mes les zones verdes, zona enjardinada
(davant del restaurant) i parc del carrer la
Vall del Barri.
Sorprenentment no es reclama a TOTS els
solars que estan en condicions d'abando-
nament i manca de manteniment per part
de les propietats no s'exigeix que es tinguin
en condicions que obliga la llei, pels riscos
que comporta el seu estat. En canvi s'ha
enviat uns inspectors de l'Ajuntament a
obligar ALGUNS veïns a mantenir les
tanques amb arbustos amb amenaces
sancionadores.
En anys NO s'ha portat a terme mantenir
el perímetre tallafoc de tot el Barri de Can
Maspons, amb el risc que suposa de
possibles incendis i salubritat. Precisa-
ment la part que llinda amb el Bosc i la
riera de Can Maspons el sotabosc arriba
fins a les tanques de les finques, així com
està ple de rates.
DISCRIMINACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES AMB
DISCAPACITATS: Entrant en la qüestió tant
o més important que la resta, tenim les
diferents queixes que s'han fet arribar a
l'Ajuntament , per veïns afectats, en tot allò
que fa referència a la llei d'accessibilitat a
la via pública per persones amb discapa-
citats. L'accessibilitat és una condició

important per garantir l'autonomia, la no
discriminació i la igualtat d'oportunitats per
a totes les persones. Un entorn accessible
suposa un increment de la qualitat de vida
i una major participació social de les
persones que tenen discapacitat, de la
gent gran o d'altres persones que tempo-
ralment pateixen dificultats per raó de les
barreres. Suposa, a més, un benefici per
al conjunt de la societat, ja que facilita que
tothom pugui gaudir de l'entorn amb
seguretat i comoditat.. El marc normatiu
en matèria d'accessibilitat i no discrimi-
nació, per raó de barreres físiques, de
comunicació o d'actitud, s'ha fet més
extens en els darrers anys des de l'apro-
vació de la Convenció Internacional sobre
els Drets de les Persones amb Discapa-
citat de les Nacions Unides, que ha donat
lloc a vàries normes per establir unes
condicions bàsiques d'accessibilitat. La
Llei 13/2014 regula les condicions
d'accessibilitat dels espais d'ús públic,
els edificis i els establiments, els trans-
ports, els productes, els serveis i la comu-
nicació, així com mesures de promoció,
gestió, control i manteniment de l'acces-
sibilitat, i estableix un règim d'infraccions
i sancions per als incompliments
d'aquesta llei. Al nostre entendre, aquest
Ajuntament està incomplint l'esmentada
llei, ja que no es disposa en tot el barri de
cap accés amb gual rebaixat per poder-
se desplaçar una persona en cadira de
rodes. Tan sols comptem amb els guals
elevats per minorar la velocitat del trànsit,
però que són del tot insuficients per a la
plena mobilitat de les persones en cadira
de rodes.
A part, pel que fa a els contenidors de les
deixalles ens trobem que tampoc és pos-
sible que les persones amb mobilitat redu-
ïda puguin llençar-les de manera autò-
noma, ja que no hi ha accés accessible.
Per tot això, i degut aquesta DESIDIA per
part de l'Ajuntament de Caldes cap als
veïns del Barri de Can Maspons durant
més de 10 anys, informem que s'inicien
totes aquestes accions de difusió, amb la
recollida de signatures, amb mobilitza-
cions setmanals en diferents punts de la
vila de Caldes de Montbui, i mitjans de
comunicació fins que no es portin a terme
totes les reclamacions efectuades per
esdevenir drets dels vilatans de Caldes de
Montbui.

Associació de veïns i entitat urbanística
col·laboradora de conservació i
manteniment de Can Maspons

Els perjudicis a Can Maspons afecten
a tots els calderins
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el: 16/07/
2021
Núm. Oferta
311465 ELECTROMECÀNIC/A

INDUSTRIAL
(AMB ANGLÈS MITJÀ-ALT)

311391 AUX. GERIATRIA (POSSIBILITAT
JORNADA COMPLETA O
PARCIAL)

311382 NETEJADOR/A
(RESIDÈNCIA GENT GRAN)

311381 AUX. GERONTOLOGIA
311272 CUINER/A
311070 DEPENDENT/A

(PRODUCTES CÀRNICS)
310860 GESTOR/A OPERACIONS

(AMB ITALIÀ I ANGLÈS ALTS)
310676 COMERCIAL (ANGLÈS ALT)
310539 PALETA OF. 1A
310527 DEPENDENTA (SECTOR CARN)
310473 INSTRUCTOR/A PILATES, IOGA,

ENTRENAMENT FUNCIONAL O
ALTRES

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

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

Un cop de mà. Rumia i
encerta-la. Juliol 2021
El Centre de Normalització Lingüística
publica de forma mensual un qüestionari
lingüístic breu on s’han d’omplir buits, triar
opcions i escriure solucions.Per accedir al
qüestionari lingüístic Un cop de mà. Rumia
i encerta-la! cliqueu aquest enllaç:
http://breu.cpnl.cat/ucm40juliol21

Servei d’atenció integral
LGTBIQ+
El SAI ofereix un espai d’acompanyament i
atenció a les persones LGTBIQ+ i dona
resposta a consultes relacionades.
Demaneu cita prèvia: T. 93 865 46 55/ 674
32 35 78 i A/e. sai@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.

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

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

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

Exposició itinerant
“L’home nu. Tot
despullant els arquetips
de la masculinitat”,de l’11
de juny al 26 de setembre
Es tracta d’una exposició organitzada amb
el Museu d’Art de Cerdanyola i el Museu
Abelló de Mollet del Vallès. Aquesta
mostra pretén despullar l’home fugint de
mites i idees que també l’han empresonat,
i alhora qüestionar la visió binària del gènere
plantejant un concepte molt divers de les
identitats, tot plegat des d’un posiciona-
ment igualitari. L’exposició es pot visitar en
horaris del Museu. Trobareu més
informació sobre la mostra al web
museuslocals.diba.cat i a les xarxes
socials amb l’etiqueta #LhomeNu.

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

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

Els perills i els accidents a
les piscines: com evitar-los
L es piscines són un dels llocs on més es produeixen accidents en el transcurs

de l'estiu.
La majoria afortunadament són de caràcter lleu com cremades, torçades,
contusions i talls, encara que hi ha altres ocasions en les quals podem emportar-
nos un gran esglai en produir-se ofecs, lesions medul·lars o fins i tot la mort,
sobretot en nens.

La majoria d'aquests accidents poden evitar-se si seguim unes senzilles normes
de seguretat, entre elles:
- No córrer en les vores de les piscines ni en altres zones de les instal·lacions on
el sòl estigui mullat.
- Si no se sap nedar, fer un ús correcte de flotadors, armilles i maniguets i en el
cas dels nens, estar sempre sota vigilància d'un adult.
En qualsevol edat, si no ens sentim molt segurs, no allunyar-se de les vores de la
piscina o de les escales per a utilitzar-los en cas de necessitat.
- Abans de llançar-se a la piscina, controlar que no hi hagi cap banyista al qual
puguem danyar.

- Comprovar abans de llençar-se de cap la profunditat de la piscina.
- A l'hora de llançar-se de cap o fent alguna cabriola, no fer-ho prop de la vora.
- No jugar a empènyer-se o ofegar als altres.
- Anar calçat en tot moment per les instal·lacions per a evitar clavar-se o tallar-se
amb algun objecte, així com per a evitar el contagi de fongs.
- No nedar en estat d'embriaguesa.
- Esperar un temps prudencial després d'haver menjat de manera copiosa.
Evitarem molts talls de digestió.
- Protegir la pell del clor mitjançant una dutxa abans i després del bany.
- Protegir-nos la pell del sol amb cremes adequades, així com romandre en l'ombra
sempre que podem.
- Si la piscina és particular, barrar la zona perquè cap menor pugui accedir sense
la supervisió corresponent. EVA REMOLINA
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- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

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

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

L’

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Implant capil·lar:
avantatges i inconvenients

empelt capil·lar bàsicament consisteix a trasplantar cabells del pacient des
d'una zona poblada a una altra que està afectada per la calvície. En ser el

donant i el receptor la mateixa persona, s'assegura que l'adaptació dels nous
fol·licles és major i per tant existeix una major probabilitat d'èxit de l'implant. Encara
que depèn de cada persona, els resultats definitius s'aconsegueixen al cap d'un
any, si bé, en pocs mesos comencen a veure's millores significatives.

L'operació és de tipus ambulatori, per la qual cosa no requereix hospitalització i
tampoc és massa dolorosa perquè a penes es realitzen petits talls que cicatritzen
ràpidament.

No obstant això, i malgrat ser majors els avantatges que els inconvenients que
comporta, sí que cal tenir en compte abans de decidir-se a realitzar un implant que
no tothom és apte per a realitzar-s'ho. Per a comença, cal tenir en compte que el
moment idoni per a executar-lo és quan ja ha finalitzat el procés de caiguda del
cabell, per la qual cosa no resulta efectiu en persones joves. També s'ha de saber
que resultarà més vistós i efectiu en cabells foscos que en clars, i en arrissats
millor que sobre cabells llisos i fins.

I un altre factor molt determinant és el sexe, sent menys efectiu en dones per un
tema biològic. A les dones els cau el cabell de forma generalitzada i no en zones
concretes (com és el cas dels homes) i a més tenen menys fol·licles pilosos per a
poder implantar, per la qual cosa s'ha de ser molt realista amb el resultat que es pot
obtenir.

Quant a l'operació, és recomanable assistir a un centre especialitzat i fugir de
clíniques que no siguin fiables, perquè és un tractament que s'ha de fer
correctament, tant en la seva execució (cal distribuir molt bé els cabells seguint
criteris estètics), com en la higiene utilitzada. I no només perquè visualment el
resultat no ens agradi, sinó (sobretot),pels possibles riscos de cicatrització,
infeccions i altres problemes postoperatoris que puguin anar sorgint. EVA REMOLINA



1414141414

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

Com servir correctament el vi
bans de començar a servir un vi,
és imprescindible tenir molt en

compte la temperatura idònia a la qual
ha d'estar cada tipus de vi en el moment
de consumir-ho. Per a això hem de tenir
en compte que aproximadament:

- Els vins blancs secs i els rosats:
entre 8 i 12 graus
- Els vins blancs dolços i cava:
entre 6 i 8 graus
- Els vins negres:
entre 15 i 18 graus.

Un cop el vi compleix aquests requi-
sits, es procedirà a servir-lo.
Els pasos a seguir serien els següents:

1. El primer que haurem de fer és
presentar el vi al comensal o amfitrió,
mostrant-li l'etiqueta perquè comprovi
que el vi correspon al sol·licitat (vinya,
any, etc.). Amb això ens evitarem errors,
però també sorpreses desagradables
quan haguem de pagar el compte.

2. Un cop es dóna l'aprovació, es
procedirà al destapament de l'ampolla,
sempre en presència dels comensals.
L'ampolla ha d'estar sobre la taula, amb
l'etiqueta sempre de cara.

3. Es talla la càpsula amb l'ajuda de la
navalla del llevataps, i sempre girant la
mà i no l'ampolla.

4. S'introdueix el llevataps, ben al
centre del suro i sense arribar a perforar-
lo.

5. En retirar el suro, procurar no fer cap
mena de soroll, i deixar-lo en la taula, en
el platet habilitat per a ell.
Quan l'ampolla és un reserva,
s'aconsella a més, que una vegada es
treu el suro, es presenti també al
comensal perquè comprovi la seva
autenticitat.

6. Netejar amb el tovalló la boca de
l'ampolla.

7. En alguns restaurants veurem com
rebutgen el principi del vi per tal d'evitar
possibles restes del suro que hagi
pogut caure durant el destapament.

A 8. Servirem una petita quantitat a
l'amfitrió o a la persona que sol·liciti
provar-lo, procurant al final, donar un
quart de volta a l'ampolla per a tallar la
gota i evitar que taqui les estovalles.

9. Obtingut el vistiplau, s'ha de continuar
servint als altres comensals, sempre
començant per les dones i finalitzant per
l'amfitrió. Les copes han d'omplir-se
aproximadament una tercera part, just
fins que comença l'amplària d'aquesta.

10. Un cop estitgui tothom servit, deixar
l'ampolla damunt la taula (si és negre) o
dins de la glaçonera si és blanc o rosat.

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar



Serveis

c/ GEORGE LAWRENCE, 10
-  CALDES DE MONTBUI  -

Diumenge:  11 matí: Adoració i comunió
                     11.30h: Escola Dominical

                    per a nens i nenes
Dijous:         19,45h.: Temps de pregàries

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

Reflexions

c/ Sant Pau, 94  -  93 865 48 25
Caldes de Montbui

    Assessorament de la seva
    activitat sense compromís

•  Assessorament Fiscal, laboral i comptable
•  Serveis advocats: Laboral, mercantil i civil
•  Declaració rendes
•  Canvis de nom de vehicles

Tel. 610 25 02 53
c/ Montserrat, 20
Caldes de Montbui

RAMON PICANYOL
Instal.lador Autoritzat

d’Aigua, Gas i
Electricitat

PROGRAMES DE TELEVISIÓ :
. Néixer de Nou: darrer diumenge
de mes a partir de les 10h a TV3.
. Buenas Noticias TV:
Cada diumenge a les 9,45h per La 2.
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Cases, oficines comunitats,
postes a punt, vidres...
FALTA PERSONAL
Tel. 630 943 851

NET BULLON Empresa de neteja

No necessito a Déu?

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

   “A vegades ens sembla que no necessitem a Déu. Però quan la tempesta de
la decepció s’aixeca, quan el vent del desastre bufa i les onades de la tristesa
es trenquen contra les nostres vides, si no tenim una fe profunda i pacient, les
nostres vides es faran miques.
   Si hi ha tantes decepcions al món, és perquè ens hem recolzat en els déus
en lloc de fer-ho en Déu. Ens agenollem davant el déu de la ciència i descobrim
que ens va donar la bomba atòmica, acompanyada del seguici de por i ansietat
que la ciència no pot calmar.
  Adorem al déu del plaer i comprenem que el que és sensacional dura poc.
  Ens inclinem davant el déu dels diners i descobrim que les coses, com
l’amor i l’amistat, no es poden comprar, i que en un món de la caiguda dels
mercats i de males inversions, el diner és una divinitat més aviat incerta.
   Aquests déus que passen no poden salvar-nos ni donar la felicitat al cor
humà. Únicament Déu és poderós. Hem de tornar a descobrir la fe en Ell. Amb
aquesta fe podem transformar els freds i les valls desertes en senders
il·luminats per l’alegria, i portar un nou goig a les fosques coves del
pessimisme”.
                                                                                   Martin Luther King  (1929-1968)

es entitats interessades en optar a la
gestió del servei de bar de les

barraques de Festa Major per l’any 2021,
poden presentar, fins el 23 de juliol, la
sol·licitud per l’adjudicació de
Barraques per la Festa Major.

Les Barraques de FM, enguany estaran
distribuïdes pel parc de Can Rius, i el
nombre de barraques es limitarà a TRES.

Les bases estan subjectes a qualsevol
canvi o novetat relativa a les mesures
COVID 19 que siguin vigents en cada
moment.

És imprescindible ser una entitat sense
ànim de lucre, estar inscrita en el Registre
Municipal d’Entitats i tenir l’àmbit

Barraques de
Festa Major 2021:
convocatòria oberta
a les entitats

L




