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De Vacances

A llotjar-se de manera gratuïta o
gastant molt pocs diners en qualse-

vol lloc de la nostra geografia, és possi-
ble. Si bé no s'ha d'esperar grans como-
ditats ni estar lliures de fer esforços. Són
opcions pensades per a persones de
mentalitat oberta, adaptables, aventu-
reres i a les quals no els importi assumir
uns certs riscos. Això sí, a canvi es pot
conèixer món sense que es ressenteixi
la butxaca.
Aquestes són algunes de les idees que
existeixen i que proposem, si bé hi ha
unes altres, com la d'allotjar-se a casa
d'algun familiar o conegut.

Woofing. Es tracta d'un moviment
mundial pel qual una persona major de
18 anys s'ofereix com a voluntari per a
ajudar en granges o espais ecològics,
aprenent les tasques bàsiques a canvi
d'allotjament i menjar. No s'obté una
compensació econòmica, però t'aporta
una experiència vital única. Pots trobar
informació en webs com  Woof.es

Viatjar amb allotjament gratis, és possible
Intercanvi de vivendes: una forma que
compta cada any amb més seguidors i
que consisteix bàsicament a canviar la
teva casa per una altra, gaudint cada
família o parella de la casa de l'altre i
coneixent d'aquesta manera altres
països i cultures de forma totalment
gratuïta.

HouseSitting. En aquest cas, no hi ha
intercanvi bilateral com en el cas anterior,
sinó que vigiles i tens cura d'una casa
mentre els seus propietaris estan de
vacances. Les tasques entre altres són

netejar lal llar, ocupar-se del jardí, cuidar
les mascotes així com qualsevol altre
manteniment general.

Au pair. Una altra de les fórmules més
conegudes, on es tracta de cuidar nens
en un altre país mentre els ensenyes el
teu idioma natiu.

Acampada en domicili. Hi ha països en
els quals deixen que acampis al seu
jardí o en la seva propietat a canvi
d'ajudar-los en les tasques domès-
tiques. En altres casos, s'ha de pagar
una quota, que en qualsevol cas és més
econòmica que en un altre allotjament.
En la majoria d'elles, els amfitrions solen
oferir aigua calenta, dutxes i fins i tot wifi
o instal·lacions per a poder cuinar.
En Webs com welcometomygarden,
CampSpace o Coolcamping.

Opcions diferents per a qui no pot
permetre's gastar molt o qui vol
experimentar altres noves sensacions.
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L a sèrie “Moebius” de TV3 és l’exemple
més recent del potencial cinemato-

gràfic de Caldes de Montbui. En l’última
dècada, s’han rodat més d’una vintena
de produccions al municipi. En concret,
des del 2007 fins aquest 2021 s’han
rodat 23 produccions en algun espai
públic de la localitat. Aquest recompte
inclou des de escenes de pel·lícules,
sèries o anuncis i només es tenen en
compte aquelles gravacions que han
hagut de demanar algun tipus d’auto-
rització de l’Ajuntament per fer-se en un
espai públic. És a dir, no estan compta-
bilitzades les gravacions que s’han fet
en espais privats o en zones en què no
ha estat necessària l’autorització
municipal. El fet més destacat és que,
tot i la pandèmia, s’han pogut tirar
endavant alguns dels rodatges previs-
tos.

Caldes de Montbui, municipi associat a
Catalunya Filmcommission, ha fet una
aposta per donar suport a la indústria
audiovisual catalana, facilitant al màxim
la utilització de les localitzacions del
municipi. La darrera acció en aquest
sentit va ser l’eliminació de la imposició
de taxes específiques per a rodatges,
una mesura aprovada l’any 2020.

Sèries
La sèrie més recent ha estat “Moebius”,
una coproducció de Veranda TV i TV3
en què Caldes de Montbui s’ha convertit
en l’escenari on s’ha desenvolupat tota
la trama. Això sí, a la ficció s’ha transfor-
mat en el municipi de La Farga. Al mateix
temps, també s’ha estrenat la sèrie
“Maricón perdido”, una producció del
Terrat on apareixia l’antiga escola del
Carme. Els rodatges de totes dues sèries
van coincidir en el temps i, tot i la
pandèmia, es van dur a terme el
novembre del 2020.

Al febrer del 2019 es van rodar algunes
escenes de la sèrie “Imparables” de
Brutal Media al carrer Rector Alemany i
el juliol del 2017 el Centre de Ioga
Ashram va ser l’escenari d’algunes de
les escenes de la sèrie “Fèlix”, produïda
per Impossible Films.

Caldes ha estat l’escenari de més d’una
vintena de rodatges en l’última dècada

Encara en el capítol de sèries, les sèries
de TV3 “El crack” i “Nit i dia” també van
passar en algun moment per Caldes de
Montbui. En concret, el setembre del
2016 els protagonistes de “El crack” van
visitar el Balneari Broquetes, mentre que
un any abans, l’octubre del 2015, es
rodaven algunes escenes de la sèrie
“Nit i dia” a la pastisseria Sant Antoni i a
la carretera d’El Farell.

Prèviament, entre el setembre i l’octubre
del 2010 el municipi també va ser
escollit per la productora de la sèrie
d’Antena 3 “Gavilanes”. En aquest cas,
l’escenari escollit va ser la plaça de
l’Església i el carrer Font i Boet.
Finalment, els responsables de la mini
sèrie “Barcelona, ciutat neutral” van rodar
algunes escenes al Safareig de la
Portalera.

Pel·lícules
Pel que fa als llargmetratges, destaquen
les que es van gravar el 2012. D’una
banda, “Una pistola en cada mano”,
dirigida per Cesc Gay on apareixien
alguns espais de l’entorn del municipi.
Va ser guardonada en l'edició dels
Premis Gaudí de 2012 com a millor
pel·lícula en llengua no catalana, millor
guió i millors actors secundaris per
Eduard Fernández i Candela Peña. El
mateix any es va gravar també la
pel·lícula “Volare”, dirigida per Joaquim

Oristrell i interpretada per Joel Joan,
Ramon Madaula, Úrsula Corberó o
Dolo Beltrán, entre altres.

El maig del 2011 a l’antic Balneari de Can
Rius es van rodar escenes de la
pel·lícula “Experiencia Paranormal 3D”.
Dirigida per Sergi Vizcaíno, va ser la
primera pel·lícula de terror espanyola
que es va rodar en 3-D. En el mateix

espai, però l’octubre del 2007, es va
rodar part de la pel·lícula “El Mirall”,
dirigida per Álex Sampayo i protago-
nitzada per Leticia Dolera.

El 2009 es van gravar a Caldes de
Montbui diverses escenes de la
pel·lícula “Los ojos de Júlia”, dirigida per
Guillem Morales i produïda per
Guillermo del Toro. Protagonitzada per
Belen Rueda i Lluís Homar, apareixen
imatges del carrer Major, de la plaça de
la Font del Lleó i del Balneari Broquetas.
Es va convertir en la pel·lícula espanyola
que més va recaptar durant el 2010.

Anuncis
En l’última dècada Caldes ha estat
l’escenari d’una gran varietat de
marques alhora de gravar els seus
anuncis. Per exemple, al municipi s’han
gravat els espots de “Euromillones”,
“Volvo”, “British Airways” o de les
“Càmeres Canon”, entre molts d’altres.
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Ajuntament i CDIAP renoven conveni
per a la millora del servei i el manteniment
de la seu del centre a Caldes

Ajuntament i el CDIAP Caldes
(Centre de Desenvolupament

Infantil i Atenció Precoç) renoven, per
quatre anys més i fins el 31 de desembre
de 2024, el conveni de col·laboració
que mantenen ambdues entitats. Com
a novetat, el nou conveni incorpora una
dotació de 7000 euros per part de
l’Ajuntament que es destina al mante-
niment del centre i a la permanència del
servei a Caldes amb l’objectiu de facilitar
l’accés d’aquests serveis a les famílies
del municipi.

L’alcalde Isidre Pineda, la directora del
CDIAP Caldes Carme Pàmies, el regidor
de Serveis Socials Pep Busquets i la
Secretària del Consell Rector de la
cooperativa CAPIVO SCCL (Centre
d’Atenció a la Primera Infància del Vallès
Oriental) Gemma Massana han pre-
sentat aquesta tarda en roda de premsa
els trets principals del conveni.

Dades d’atenció a la primera infància
durant el primer semestre del 2021
En els primers sis mesos del 2021, el
CDIAP Caldes ha atès 60 infants calde-
rins dels 201 casos atesos en total, el
que representa que un 29,85% dels ca-
sos corresponen a famílies calderines.

Pel que fa a casos nous d’aquest any
(primeres visites) d’un total de 109
casos, 32 corresponent as famílies
calderines, el que suposa un 29,36%.

Pel que fa als casos en llista d’espera
de ser atesos, del total de 29, 8
corresponen a infants calderins, el que
suposa un percentatge del 27,59%.

Objectius del conveni
L’objectiu del conveni de col·laboració
és la prevenció, la detecció i derivació
de possibles alteracions en el desenvo-
lupament dels infants que assisteixen a
les escoles bressol municipals.
Aquest programa es concreta en
reunions per a l’intercanvi, seguiment i
assessorament entre l’equip educatiu

de les escoles bressol i els professio-
nals del CDIAP, i a través de l’observació
directa dels infants a l’aula.

L’origen d’aquest conveni es remunta a
l’any 2012 quan la Junta de Govern Local
del 27 de gener va aprovar un conveni
de col·laboració entre el CDIAP Caldes

de Montbui i l’Ajuntament de Caldes de
Montbui. La valoració de la col·laboració
ha estat molt positiva, motiu pel qual pel
el conveni de col·laboració s’ha anat
renovant en cursos posteriors fins a
l’actualitat.

Amb motiu de la finalització de la
vigència del conveni actual aquest curs,
tant el CDIAP Caldes com l’Ajuntament
volen continuar aquesta col·laboració i
ampliar-la amb una aportació econò-
mica de l’Ajuntament que cerca de forma
prioritària que aquest servei d’atenció
infantil romangui a Caldes de Montbui
en benefici del gran nombre de famílies
del municipi que necessitin dels seus
serveis. L'aportació municipal, en el
marc del conveni és de 7000 euros

Què és el CDIAP?
El CDIAP Caldes és un servei creat l’any
2008 que forma part de la Xarxa de
Centres de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç de Catalunya i manté un
concert amb el Departament d’Acció

Social i Ciutadania de la Generalitat.
A més de Caldes de Montbui, el seu
àmbit d’actuació geogràfica compren
els municipis de Bigues i Riells,
Castellterçol, Castellcir, Granera, Lliçà
d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de
Ronçana, Sant Feliu de Codines i Sant
Quirze de Safaja.

Des l’any 1985 aquesta zona fou atesa
pel CDIAP de Granollers, i en el moment
de la creació del CDIAP Caldes, part de
l’equip de Granollers passa a formar
part de l’equip del nou CDIAP Caldes
amb la intenció que el servei que
ofereixi el nou CDIAP tingui la mateixa
qualitat i parteixi de l’experiència
acumulada durant tots aquests anys en
aquesta zona.

El CDIAP és un servei especialitzat que
té per objectiu la prevenció, la detecció
i el tractament dels trastorns del desen-
volupament i que ofereix una assistèn-
cia dirigida a l’infant i la seva família i
que atén als infants que presenten
trastorns del desenvolupament o es
troben en situació de risc de presentar-ne.

Amb aquest finalitat disposa d’un equip
interdisciplinari de professionals
especialitzats en primera infància format
per treballadora social, neuropediatra,
psicòlegs, pedagogs, logopedes i fisio-
terapeutes.

L’
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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 -

H an començat les obres per construir
la caldera de biomassa que ha de

permetre subministrar aigua calenta i
calefacció a l’escola El Calderí i a l’escola
bressol La Lluna. La instal·lació, de 400
Kw de potència, s’instal·la al barri del
Bugarai, en el terreny municipal situat
entre la comissaria dels Mossos
d’esquadra i el parc de patinatge i BMX.

L’edifici disposarà de dues plantes, una
per la caldera i l’altra pel dipòsit. La
ubicació de la caldera s’ha canviat
respecte el projecte inicial i, finalment,
es construirà a l’extrem oposat del que
estava previst inicialment per evitar
molèsties veïnals. El nou emplaçament
també millora la integració amb l’entorn
i facilita l’accés i la càrrega del combus-
tible.

Les obres tenen un termini de 4 mesos
d’execució i està previst que finalitzin a
l’octubre. El cost de l’obra és de
256.743,65 euros i està finançat amb els
fons FEDER.

Una caldera per reduir costos i lluitar
contra el canvi climàtic
La caldera forma part del projecte
“Biomassa pel clima” de la Diputació de
Barcelona que promou la instal·lació de
calderes de biomassa i xarxes de calor
als municipis. Fins ara se n’han instal·lat
més de 500, sobretot en escoles i
poliesportius, equipaments que tenen
un elevat consum energètic i on
l’amortització de la instal·lació és ràpida.
La caldera de biomassa emet menys
partícules de cendra a l’atmosfera que
una llar de foc domèstica.

La biomassa és la matèria orgànica que
produeix el bosc i és una font d’energia
renovable, verda i abundant. Per això,
una gestió forestal sostenible, a banda
dels beneficis econòmics que genera,
també ajuda a prevenir el risc d’incendi
i millora la biodiversitat. A més, l’ús
d’aquest combustible contribueix a
lluitar contra el canvi climàtic, redueix la

Comencen les obres de construcció
de la caldera de biomassa per a l’escola
bressol La Lluna i l’escola El Calderí

dependència energètica de combus-
tibles fòssils i redueix la factura ener-
gètica dels municipis perquè el preu de
la biomassa és inferior al dels combus-
tibles fòssils. En concret, es calcula un
estalvi de gairebé 18.000 euros anuals.

Més enllà dels beneficis econòmics i
mediambientals, el projecte també
persegueix un objectiu pedagògic i
educatiu perquè permet presentar el
valor econòmic i ecològic dels boscos.
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Anem al Casino

C atalunya ha arribat als nou milions
de vacunes administrades, tant en

els punts de vacunació com en els
centres d’Atenció Primària en els
hospitals i altres. La fita dels nou milions
de persones vacunades ha contribuït
molt a frenar l’expansió i, especialment,
la gravetat de la malaltia.

Actualment un 67% de la població de
més de divuit anys ja té la pauta
completa de vacunació i més de cinc
milions de ciutadans ja estan vacunats
amb una dosi. Pel que fa als joves
d’entre 16 i 29 anys, un 40% ja ha rebut,
almenys, una dosi de vacuna, mentre
un 10% ha estat vacunat amb la pauta
completa.

Segons explica Carmen Cabezas,
Secretària de Salut Pública del
Departament de Salut, “és importan-
tíssim que totes les persones es
vacunin, només cal agafar cita i iniciar
el procés de vacunació amb data i hora”.
A dia d’avui ja es poden vacunar a
Catalunya tots els majors de 16 anys
agafant cita al web: vacunacovidsalut.cat.
En el cas d’haver-se de posar la segona
dosi l’aplicació en la majoria dels casos
ja genera la cita de manera automàtica i
ho comunica via SMS.

Els punts de vacunació i els centres
d’Atenció Primària segueixen a bon
ritme la vacunació i fan una crida a la
població perquè segueixin demanant
cites. Des de Salut Pública es confia en
la bona disponibilitat “hi ha vacunes
disponibles i és important no baixar el
ritme, no baixar la guardià en aquests
moments, tot tenint en compte la
situació actual en la que vivim, i és per
això que volem que la gent es segueixi
vacunant, malgrat alguna estarà de
vacances”, ha dit la dra. Cabezas.

Catalunya arriba als 9 milions de vacunes
administrades en els punts de vacunació
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l 14 de juliol s'ha presentat a
Granollers el conveni de col·labora-

ció interadministrativa dels 14 ajunta-
ments del Vallès Oriental que han deci-
dit treballar conjuntament en la gestió
dels conflictes provocats pels senglars.
Els municipis que han signat aquest
acord són Bigues i Riells, Caldes de
Montbui, Canovelles, Granollers, l'A-
metlla del Vallès, les Franqueses el
Vallès, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall,
Martorelles, Montmeló, Montornès del
Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia
de Ronçana i Vilanova del Vallès.

La presència de senglars en àrees
urbanes i periurbanes és cada cop més
freqüent i pot produir danys a cultius,
accidents de trànsit, atacs a animals
domèstics o malmetre parcs, jardins i
mobiliari urbà. L'Ajuntament de
Granollers va promoure l'abril de 2019
una primera trobada tècnica a Palou
amb ajuntaments de l'entorn i amb
diversos experts per tal de treballar
conjuntament, com a territori, aquesta
problemàtica. D'aquesta reunió en va
sorgir la necessitat de signar un conveni
per tal de fer de manera planificada
diverses accions coordinades i reduir
els problemes que produeix la presèn-
cia de senglars en aquests 14 municipis
del Vallès Oriental.

A la presentació del conveni, hi han
participat representants dels 14
municipis i de la Generalitat. Per part de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, hi
ha participat Núria Carné, regidora
d’Agricultura, Ramaderia i Horts
Domèstics. En representació del
Govern, hi ha assistit Josep Maria
López, de la secció de Caça i Pesca del
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat.

Un acord pioner a Catalunya
L’objectiu de l’acord és reduir els
conflictes amb els senglars de forma
planificada i coordinada en l'àmbit dels

Caldes i 13 municipis més del Vallès Oriental
signen un acord per abordar conjuntament
els conflictes amb els senglars
E municipis signats. Per això, el conveni

preveu l'elaboració d'una diagnosi i el
desenvolupament d'un pla d'acció
sobre la gestió de la població del senglar

en el marc d'una cooperació intermu-
nicipal i el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.

A més, es crearà una Comissió tècnica
formada com a mínim per un repre-
sentant de cada ajuntament i també del
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta comissió s'encarre-

garà d'estudiar les actuacions
necessàries per mitigar els efectes de la
presència de senglars i redactar la
diagnosi i el pla d'acció. Aquesta

comissió es reunirà com a mínim cada
sis mesos.

El conveni, que en les seves
característiques és pioner a Catalunya,
té una vigència de 4 anys prorrogable i
s'hi podran adherir els ajuntaments de
termes municipals contigus a alguns
dels municipis signants de l'acord,
prèvia valoració de la comissió tècnica.
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Temps d’estiu

E
Avantatges de viatjar sol

ls éssers humans estem acostumats
a fer tot sempre acompanyats: anar

al teatre, al cinema, a sopar a un
restaurant o inclús a viatjar. Viatgem en
família, en parella o amb amics... Però
quan ho fem amb algú, estem supeditats
als nostres acompanyants per a tot. Els
nens ens condicionen el tipus de viatge
que realitzem, tant en destinació com en
restricció d'horaris i activitats, i quan
viatgem amb adults, sempre hi ha
moments en què, pel bé de la
convivència, hem de cedir o deixar de
fer alguna cosa que ens agrada, o al
contrari. Aquesta és una de les raons
principals per les quals plantejar-se un
viatge en solitud en algun moment de la
vida, és necessari. Vegem algunes més.

Destí: pots anar on vulguis i quan
vulguis, sense demanar permís, sense
haver d'arribar a acords o fer
malabarismes per a quadrar calendaris.
Equipatge: podràs posar en la maleta el
que et vingui de gust "per si de cas", i
no hauràs de sentir queixes com que el
teu equipatge pesa molt o sobre la
necessitat o no de portar certes peces o
objectes.
Horaris: llibertat completa d'horaris, ets
tu qui distribueixes l'oci i el temps.
Decideixes a quina hora aixecar-te per a
anar a visitar monuments o per contra
no fer-ho, fer cues interminables o
canviar constantment l'itinerari al teu
antull i segons les circumstàncies que
es presentin.

Companyia: malgrat viatjar sol/a, mai ho
estaràs ni et sentiràs així. Sempre hi ha
gent disposada a ajudar i donar un cop
de mà quan més ho necessitis, sobretot
en casos d'urgència. A més, el fet de
viatjar en solitud sol propiciar encara
més conèixer persones noves, ja que
quan vas en grup sols centrar-te tan
sols en aquest.

Autoconeixement: és un moment ideal
per a reflexionar, per a centrar-te en tu i
saber el què vols, pensar, relaxar-te i
prendre decisions importants de la teva
vida.
Autonomia: tornaràs més segur/a de tu
mateix/a perquè seràs tu qui hauràs de
valer-te per tu mateix/a sense l'ajuda de
ningú, encara que no sàpigues idiomes
i sense esperar que siguin uns altres

els qui es comuniquin amb els vilatans.
T'adonaràs que pots ser totalment
independent.
Perdre la por: superaràs moltes pors
que tenies i també molts prejudicis.
T'adonaràs que hi ha més gent com tu i
veuràs que hi ha altres opcions en la
vida que mai abans t'havies plantejat.

Viatjar sol és cada cop més freqüent
avui dia, ja que no sempre trobem amics
que vulguin o puguin acompanyar-nos
en aquell viatge que sempre has volgut
fer. Atreveix-te en aquesta experiència i
veuràs que hi ha més avantatges que
inconvenients i que et reportarà
moltíssims beneficis, alhora que et
sentiras molt feliç d'acomplir el teu
somni. EVA REMOLINA

Quin calçat han d'usar els nens a l'estiu
n dels errors freqüents que solem
cometre els pares és comprar-li als

nens el mateix tipus de sabates que
usem nosaltres, per la qual cosa és
habitual veure per exemple, entre altres,
als nens amb xancletes o tipus crocs,
quan aquest tipus de calçat hauria de
destinar-se exclusivament per a
moments puntuals de platja i piscina.
El recomanable és que els nens sempre
usin un calçat que es subjecti bé al
turmell, perquè estan sempre en
constant moviment i d'aquesta manera
s'enviten ensopecs, relliscades o
caigudes.

Tampoc és aconsellable que usin una
sabata heretada perquè cada peu és
diferent i la sabata adopta fàcilment les
característiques de la trepitjada, la qual
cosa podria causar deformacions als
peus.
Cal evitar així matix les soles massa
fines o massa gruixudes i les que
estiguin confeccionades de plàstic. Per
a ser segures, aquestes han de ser de
goma, flexibles i antilliscants, i les
sabates han de portar-se ben subjectes
al peu (sigui mitjançant sivelles,
cordons o velcros) i han de permetre
una correcta transpiració de la pell. E.R.

U



Temps  d’estiu

Els Delta-Aquàrids, què són i quan es
poden contemplar

estiu és l'època de l'any on amb
més freqüència podem contemplar

pluges d'estrelles.
Els Delta-Aquàrids són cossos celestes
que si bé no són tan coneguts com els
Perseids (llàgrimes de Sant Llorenç),
són molt actives, ja que produeixen fins
a 30 meteors per hora.
El seu nom prové de la constel·lació
d'Aquari, lloc del qual procedeixen. En
trobar-se aquesta constel·lació molt
lluny de l'hemisferi nord, és en els
antípodes com Austràlia i en zones de
l'hemisferi sud on poden veure's amb
més claredat, si bé, poden contemplar-
se des de qualsevol lloc del món sense
necessitat de fer servir cap instrumen-
tació o telescopi, sempre i quan el lloc
estigui poc il·luminat, alt, i el cel estigui
obert.

Els Delta-Aquàrids arriben sempre a
mitjans de juliol i duren fins a gairebé
finals d'agost. Aquest any però, el seu
moment de màxim esplendor se situarà
entre les nits del 28 al 31 de juliol.

Per a poder localitzar el punt exacte del
cel, n'hi ha prou amb descarregar-se
alguna aplicació de les existents i

apuntar al cel amb el mòbil. Veurem que
el seu naixement se situa prop de l'estel
Skat, pròxima a la constel·lació de
Pegàs.
Les pluges d'estrelles segons els
astrònoms es produeixen quan la terra

L’ passa a través dels rastres que va
deixant un cometa.
En el cas dels Aquàrids, provenen
concretament del cometa 96P/
Machholz. EVA REMOLINA



1010101010

Relats d’estiu

Un convit en remull
uan el seu amic
Enric els va propo-

sar celebrar el convit del
casament al seu esplèn-
did restaurant de l’espi-
gó, a la Rita i en Dani els

va semblar una idea fantàstica.

La idea d’aquell restaurant, just a la punta
de l’escullera, amb les cortines voleiant
sobre les ones, els va semblar molt
romàntica. A més a més, el seu amic els
va prometre una cuina excel·lent, en un
lloc de pel·lícula, moltes facilitats en el
preu i col·laboració en tot.

Quan va arribar el dia, en ple més
d’agost, feia una calor de mil dimonis;
sort que a les invitacions havien
proposat als convidats que anessin
vestits amb roba fresca i còmoda. Tot i
que, malgrat el bon temps, un vent de
llevant començava a bufar de valent i van
arribar al restaurant tots ben plens de
sorra. Però el problema gros va venir
després, a l’hora de servir el dinar. Aquell
dia, l’oratge va deixar pas a la llevantada
que havia decidit fer-los la guitza, i
brufolava cada vegada amb més ganes.
Fins i tot, aquell sol que havia estat tant
empipador, ara començava a amagar-
se darrere uns núvols molt negres que
amenaçaven pluja. Però no només el dia
estava negre, la Rita no donava crèdit a
la imatge ruïnosa del restaurant, que se
suposava meravellós i havia de ser una
sorpresa de pel·lícula.

—Potser que dinem, o no ens donarà
temps —va proposar en Dani, observant
el cel.
—És que encara no podem dinar
perquè hi ha un problema —es va
disculpar l’Enric, que portava una hora
al telèfon i que no va voler donar cap
més explicació.

Poc després, un gran xàfec es va
presentar a un banquet on no havia estat
convidat. Per acabar-ho de complicar, la
falta de manteniment per part de l’Enric,
va fer que l’empostissat, que feia de base
i suportava el pes de tota la construcció,
es posés a gemegar, per després
començar a esquerdar-se. De fet,
l’onatge originat per aquella tempesta,
avançava enfilant-se per dins del

restaurant, que trontollava  perillo-
sament. Van decidir desallotjar ràpida-
ment el local mentre una part del terra
cedia, i taules i cadires queien al mar.
Per sort, no hi va haver cap ferit.

—En tot cas, afanyem-nos a agafar el
menjar, i demanem als de la guingueta
que hi ha a prop que ens deixin aixo-
plugar-nos, a canvi de fer-hi consum
de begudes —va proposar en Dani.

—Em sap greu, —es va disculpar
l’Enric— però tant els entrants, els pri-
mers, els segons i les postres han cai-
gut al mar.

En Dani i la Rita es van quedar freds en
sentir que el seu dinar de casament
havia servit de banquet als peixos.
Sonava surrealista. El seu amic, que no
parava de disculpar-se, es va oferir a
buscar una solució. Ell mateix va anar a
parlar amb els de la guingueta i, tots ben
xops, nuvis i convidats s’hi van
traslladar per poder dinar alguna cosa.

Finalment, van degustar la típica carta
d’un local d’aquestes característiques:
patates braves o fregides, aletes de
pollastre fregides, pollastre a l’ast, peix
fregit, sèpia, musclos, gambes i altres
menges per l’estil. Les postres van
consistir en uns quants gelats i unes
galetes Oreo.

Però, llavors, va esdevenir el que ningú
esperava.

De sobte, on hi havia hagut el restaurat,
va parar una furgoneta. L’Enric, que se’n
va adonar de seguida, va sortir disparat
i, darrera seu, en Dani. Resulta que, en
comptes de cuinar en el seu restaurant,

havia encarregat el dinar a una empresa
de càtering. En veure que l’encàrrec no
arribava, havia trucat reclamant-lo.
Sembla que el motiu que no li
haguessin servit era una confusió en la
data. Després, però, quan l’Enric ja no
hi comptava, havien tingut una
anul·lació i, com que la comanda del
Dani i la Rita estava pagada, havien pres
la iniciativa de portar-los el menjar de la
celebració que s’havia anul·lat, i que ja
estava carregat a la furgoneta. El
problema és que no aconseguien
contactar amb l’Enric per avisar-lo que
estaven de camí.

O sigui, que després d’oferir als
convidats aletes fregides i sardines, ara
que ja estaven a l’hora del cafè,
apareixia el gran banquet, amb pastís i
tot.

—Segons tu, el nostre banquet havia
caigut al fons del mar, oi?! —va fer en
Dani, ben emprenyat amb el seu ex-
amic, que no sabia on amagar-se.

Com que havia deixat de ploure, van
decidir quedar-se a la platja i fer un
berenar sopar amb tot el que havia portat
l’empresa de càtering —a càrrec
íntegrament de l’Enric, que va haver de
pagar ell sol el convit—. I, per sort,
finalment, la improvisada festa va acabar
sent un èxit.

Amb aquest relat no voldria desanimar
els nuvis que desitgin celebrar el seu
dia a prop del mar, és només una
història fictícia d’estiu.

Mercè Jorba

Q
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
23/07/2021
Núm. Oferta
311902 CUINER/A

(RESIDÈNCIA GENT GRAN)
311711 CUIDADOR/A EN DOMICILI

(SUPLÈNCIA DE CAPS DE
SETMANA)

311465 ELECTROMECÀNIC/A SERVEI
POST VENDA
(AMB ANGLÈS MITJÀ-ALT)

311391 AUX. GERIATRIA (POSSIB. DE
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)

309929 NETEJADOR/A
(AMB VEHICLE PROPI)

309603 GERONTÒLEG/ÒLOGA -
AUX. SOCIOSANITARI

309100 LAMPISTA OF. 1A
308842 CAP DE TALLER MECANITZAT
308839 TÈCNIC PROGRAMADOR

D’AUTÒMATS I PLC

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

Servei de Salut per a joves.
Properes cites: 9 i 23 de
setembre, de 17 h a 20 h
Feu les consultes, a l’Espai Jove El Toc,
per T. 93 865 46 55- 674 32 35 78, per
Instagram -@eltoc- o per A/e.
eltoc@caldesdemontbui.cat

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

Cursos de català per
adults. Inscripció
del 13 al 15 de setembre
Del 13 al 15 de setembre, s’obre la
inscripció als cursos de català del mes
setembre. Inscripcions a:  https://
www.cpnl.cat/cursos-de-catala/inscripcio/

Festes locals de l’any
2022
El 2 de maig serà la primera festa local de
l’any 2022, en resposta al que han
expressat la majoria dels agents educatius,
tècnics, empresarials i entitats associa-
tives . La segona serà el 10 d’octubre,
coincidint amb la Festa Major

Accions formatives
d’interès empresarial de
màrqueting i
comercialització
El Servei d’Empresa i suport a
l’emprenedoria organitza el curs «El
contingut és el Rei: taller d’estratègia i
creació de continguts de valor», el 21, 23 i
28 de setembre, de 10 a 12.40 h.
Inscripció en línia. L’activitat pretén crear
una estratègia de continguts que serveixi
als objectius de l’empresa.
Amb el taller es donarà a conèixer la
metodologia per crear una estratègia de
continguts en l’entorn digital, aprendre a
redactar, crear continguts atractius i fer
curació de continguts.

Oferta formativa de
Formació Ocupacional:
«Alfabetització
informàtica»
El Servei de Formació Ocupacional ofereix
la formació «Alfabetització informàtica»
que es farà a partir del mes de setembre.
Inscripcions a pfo@caldesdemontbui.cat

Curs de premonitors/es
i voluntariat en el lleure
2021
El Punt de Voluntariat amb col·laboració
amb El Toc, organitza el curs de
premonitors/es i voluntariat en el lleure, que
es farà del 6 al 9 de setembre, de 9 h a 14h.
Preu: 10 euros.
Inscripcions en línia: https://ja.cat/DDFgL

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

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

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.

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

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.

E n els looks d'estiu acostumem a afegir un accessori molt preuat i útil: les ulleres
de sol. Com no, a part d'aportar un toc diferent dels nostres modelets, també

ens ajuda a veure molt millor quan més ens toca el sol, i a prevenir malalties
oculars.

I si et diem que també ajuden a evitar l'aparició de les arrugues? No t'ho perdis!

Prevenir arrugues prematures
Com ja t'hem explicat, portar ulleres de sol obstaculitza la formació d'arrugues.
Quan portem ulleres de sol no arrufem les celles, ni entretanquem els ulls per les
molèsties que els raigs de sol provoquen. Això evita les arrugues en el front,
l'entrecella i les "potes de gall".

Abans d'exposar-te al sol, és necessari que recordis aplicar protecció solar en el
rostre per a protegir-te de cremades i impedir l'envelliment prematur de la pell. I,
sovint, a moltes persones se'ls oblida aplicar-se el fotoprotector al voltant dels
ulls. Encara que s'ha d'anar amb compte perquè no entri crema en els ulls, s'han
de protegir les ulleres i parpelles. Les ulleres ofereixen fins i tot més protecció i, si
li sumes que no arrugues la zona dels ulls per les molèsties de les radiacions
solars, es converteix en motius de pes per a portar-les sempre damunt.

Beneficis de portar ulleres de sol
Prevenir les arrugues prematures no és l'únic motiu pel qual les ulleres de sol han
de ser un essencial aquest estiu. Entre els seus beneficis està el fet d'evitar malalties
oculars greus. Segur que has vist en algun lloc que les ulleres de sol protegeixen
de les radiacions UV, ja que les radiacions solars tenen males conseqüències per
a la còrnia i la retina. Exposar-se a aquestes radiacions sense protecció,
especialment a una edat primerenca, pot desenvolupar malalties greus, com la
ceguesa o fins i tot el càncer.

I no totes les ulleres són efectives, has de seleccionar bé per a garantir la protecció
dels ulls. Per a saber si les ulleres de sol que t'agraden són bones o has de buscar
una etiqueta que digui "100% de protecció contra els raigs UVA i UVB", o "100% de
protecció contra els raigs UV 400". Si no, pots anar a la teva òptica de confiança, ja
que allà segur que tots els models d'ulleres que tinguin seran de qualitat.

No oblidis les teves ulleres de
sol, l'accessori indispensable
per evitar arrugues i més



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

E

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

ls nens sofreixen igual que els adults de situacions que els estressen,
particularment perquè tenen edats en què no arriben a comprendre del tot el

món que els envolta o els desborden situacions que viuen en el dia a dia. Per
aquest motiu, és important ensenyar-los a relaxar-se. Aquesta tècnica, creada
especialment per a nens, consta d'exercicis que de manera senzilla, els ajuda a
tranquil·litzar-se i a prendre consciència del mateix cos i del que els està succeint.
L'objectiu de la mateixa per tant, és bàsicament tibar i destensar els diferents grups
de músculs del cos, que els nens siguin conscients d'ells i puguin arribar a
controlar i a gestionar les seves emocions. La tècnica pot ser utilitzada per a nens,
des d'edats primerenques (sempre que siguin capaços de seguir ordres) i fins els
10 o 11 anys, perquè després, ja els pot resultar una mica infantil.

Abans de començar, cal explicar als nens en què consistirà el joc i quin és el seu
objectiu. Els exercicis proposats són els següents:
- El xiclet. Per als músculs de la cara. Han d'imaginar que tenen un xiclet enorme
en la boca i que han d'intentar mossegar-lo, per a després imaginar que ha
desaparegut, i tornar a començar de nou.
- La llimona. Per als músculs de mans i braços. Imaginen que en una mà tenen una
llimona que han d'estrènyer el màxim possible, per a treure tot el suc que puguin.
- La tortuga. Per a coll i espatlles. Consisteix a fer-se passar per una tortuga que
passeja tranquil·lament. De sobte, apareix un depredador o un perill per a ella, i
han d'amagar-se dins de la closca, encongint-se d'espatlla i abaixant el cap. Quan
acaba el perill, tornen a sortir.
- El fang. Imaginen que passen per una tolla i en travessar-la, s'enfonsen en el
fang que hi ha en ella. Han de sentir el pes dels seus peus enfonsats i exercir força
amb peus i cames per a intentar sortir. Aquí són les extremitats inferiors les que es
treballaran.
- La Mosca.  Existeix una mosca pesada voletejant que acaba posant-se en el nas.
Han de tractar de treure-la, sense utilitzar les mans. Per a fer-ho, han d'arrugar el
nas, tancar i obrir els ulls, arrugar la boca, obrir-la i tancar-la.
- El gat mandrós. Es tracta de ser un gat i començar a estirar-se després d'una
plàcida i llarga migdiada. Primer les potes davanteres, després les posteriors...
- L'elefant. Estirats al terra cap amunt, simulen veure com s'acosta un elefant que
no els veu i els trepitjarà. L'única manera de salvar-se, és estrènyer l'estómac per a
endurir-lo, i així suportar el pes de l'animal. EVA REMOLINA

Tècnica de relaxació per a
nens: el Mètode de Koeppen
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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

Pkhali (amanida georgiana d’espinacs)

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

Ingredients per 4-6 persones:
. 450 g d'espinacs congelats
. 100 g de nous
. 1 cullerada de coriandre fresc picat (fa
servir julivert si no us agrada el
coriandre)
. 1 culleradeta d'estragó picat (si pot ser
fresc, millor)
. 1 culleradeta de llavors de fenigrec
. 1 gra d'all sense nervi (opcional)
. 2 cullerades de vinagre de poma
. ¼ de culleradeta de sal
. unes nous o llavors de magrana per
decorar

Posa els espinacs congelats en una
paella mitjana amb ½ tassa d'aigua. Si
és un bloc gran tracta de tallar-lo a
l'almenys en dues parts. Si és en boles
o porcions cap problema. Posa-ho a
foc mitjà, movent de tant en tant, perquè
es descongelin del tot, s'ofeguin
lleugerament i s'evapori tota l'aigua
(trigarà 10-15 minuts). Si hi ha trossos
grans procura desfer-los amb una
cullera de pal.

Mentre es fan els espinacs posa les
llavors de fenigrec en un morter i
aixafales bé (també pots moldre si tens
molinet). Afegeix les nous, coriandre,
estragó, all i sal i aixafa-ho tot junt. No
ha de quedar fet una pasta, només fets
trossets.

Quan els espinacs estiguin lleugera-
ment ofegats, molt tendres i s'hagi
evaporat l'aigua de la paella, treu un
escorredor o un colador i apretal's bé
perquè deixin anar tota l'aigua
possible. El que volem que ens quedi
és una pasta d'espinacs més aviat
seca, que a l'estrènyer-ho s'escorri
aigua, per poder fer les boletes i que
no es desmuntin.

Barreja els espinacs amb les nous
picades amb les herbes i espècies i

afegeix el vinagre. Barreja-ho tot molt bé,
procurant trencar les fulles d'espinacs
(per picar-grollerament, però no les
passis per la batedora), posa-ho en un
recipient tancat i deixa-ho a la nevera
com a mínim 12 hores. Aquest pas és
imprescindible si volem que estigui
boníssim. Adquireix el seu millor sabor
després de 12-16 hores reposant a la
nevera.

Passat el temps de repòs treu la pasta
d'espinacs, prova una mica i afegeix
una mica més de sal si ho veus
necessari. Agafa trossets de massa de
la mida d'una nou, dóna'ls forma de
boleta i aixafala una mica. Aneu deixant
les porcions en un plat. Sobre
cadascuna d'elles posa una llavor de
magrana o una nou.
Serveix-ho fred com amanida, entrant,
per picar o fins i tot com dip. CREATIVEGAN



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

Obrim els ulls!

L

   El propietari d’una casa va rebre per primera vegada la visita d’un parent
llunyà. Aquest perjurava i blasfemava sense parar. Quan se li va preguntar si
no temia ofendre Déu en parlar així, el visitant respongué que no, perquè deia
que ell mai havia vist Déu.  L’endemà els dos homes van mirar junts alguns
excel·lents quadres de pintura, van admirar diversos treballs d’adorn al jardí,
instal·lacions elèctriques rellevants, tot això realitzat pel fill de l’amfitrió. En
cada cosa que admirava preguntava: - Qui va fer això?. Cada vegada obtenia
la mateixa resposta: -El meu fill! . Finalment l’home va exclamar: -Quina sort
tenir un fill així!.
-Com pot dir cosa semblant? Vostè no ha vist mai al meu fill.
-Però veig el que ha fet!, fou la resposta.
-Doncs bé, vingui a la finestra i miri tot el que va fer Déu. Vostè mai no l’ha vist,
però ha vist les seves obres!.
      A Déu ningú l’ha vist mai, però podem contemplar la seva creació i
reconèixer la seva existència i grandesa. En aquests dies que tens o tindràs
de vacances para’t a visualitzar la immensitat de les muntanyes o les costes
i el vast mar; ens parlen d’un Creador magnífic i que a la vegada és també el
Déu Salvador, qui va donar el seu Fill Jesús per portar-nos a Ell.

Que tinguis unes bones vacances!

a digitalització ha propiciat l'auge de
nous actors i ha canviat la manera

en què comprem i consumim. És el cas
dels marketplaces i els e-commerces,
que permeten adquirir tot tipus de
productes provinents des de qualsevol
lloc del món. Aquest tipus de comerços
en línia, que en 2020 han viscut un auge
indiscutible, fins al moment s'havien
quedat en una espècie de llimbs a l'hora
de complir amb les obligacions fiscals.

No obstant això, aquesta situació ha
arribat a la seva fi amb la imposició de
l'IVA als e-commerce, que està previst
que entri en vigor a partir de l'1 de juliol
de 2021.

Un dels canvis més importants que
implica aquesta nova normativa és que
les botigues en línia que facturin més
de 10.000 euros a l'any en territori
europeu hauran d'aplicar l'IVA
corresponent al país de destinació del
comprador i, a més, hauran de tributar
en aquest país.

És a dir, si ets un comerç electrònic
d'Espanya i embenis un producte, per
exemple, a Alemanya, a aquest
producte o servei se li haurà d'aplicar
l'IVA corresponent a aquest país (19%).
Aquesta quantitat haurà de tributar a
Alemanya. En el cas que no facturis més
de 10.000 euros a nivell europeu, l'IVA
que hauràs d'aplicar serà el corres-
ponent a Espanya (21%) i hauràs de
tributar en aquest mateix país.

Aquesta nova normativa facilita les
operacions entre diferents comerços en
línia i particulars en territori europeu i
unifica tot el sistema de tributs, així com
el seu pagament.

Nou IVA al comerç
electrònic: com
afecta a pimes
i autònoms?




