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Agenda

Membres associats de:

Dissabte 12 de març
De 10 a 14h – Estació d’autobusos
Campanya de donació de sang. Els bombers i
les bomberes t’acompanyen a donar sang.
Org. Banc de sang i teixits.

De 17 a 18h – Museu Thermalia
“Com sona l’estiu?”, a càrrec de Pol Aumedes.

Diumenge 13 de març
De 10 a 15h -  c/ Montserrat
Fira fora estocs. Tallers infantils a càrrec dels
Geganters i Castellers de Caldes. De 12 a 14h
Mostra Castellera. Compra a les botigues de
Caldes Centre Comercial i aconsegueix tiquets
gratuits per accedir als jocs infantils. Org. UCIC

12h – Casino de Caldes
Concert vermut amb Marta Shanti “Acústics
amb anima”. Preu entrada i vermut:12 euros.

19h – El Centre
Tecum Terra: Música i dansa telúrica.
Org. El Centre

Dimecres 16 de març
19h – Sala de les Cuines de Can Rius
Xerrada “La descoberta catalana d’Amèrica.
Apropiació i falsificació de la història”. A càrrec
de Jaume Vallcorba.
Org. Aula d’Extensió Universitària “Delfí Dalmau
i Argemir” de Caldes de Montbui.

Dijous 17 de març
17h – Biblioteca de Caldes
Teatre Fòrum per famílies i joves “Escolta’m:
eduquem en igualtat?. Org. Ajuntament de
Caldes.

Dies 19 i 20 de març
Mercat de l’Olla i la Caldera al Casc Antic.
Org. Ajuntament de Caldes

Dies 19 i 20 de març
Fira d’antiquaris i brocanters a la plaça U
d’Octubre. 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.

Dissabte 26 de març
11h – Estació autobusos
Sortida a Barcelona “Via Laietana i el barri
perdut”. Preu socis: 15 euros. No socis: 25 euros.
Org. Aula d’Extensió Universitària “Delfí Dalmau
i Argemir” de Caldes de Montbui.

12h – Thermalia
Camins de bruixes. Ruta teatralitzada. Guiatge:
Cooltur. S’iniciarà a la plaça de la Font del Lleó,
anirà fins al Pont Romànic, c/ Sant Salvador,
Avinguda Puigdomí i finalitzarà a la plaça de la
Font del Lleó.

Fins el 27 de març
Museu Thermalia
Exposició “Estiueig de proximitat, 1850-1950”.
L’exposició itinerant s’estructura en set àmbits
temàtics on afloren de manera diàfana les
diverses realitats i problemàtiques derivades
de l’estiueig. Un vuitè àmbit es dedica a les
especificitats locals. De 12 a 13,15h “Visita
dinamitzada”.
L’accés és gratuït i no cal fer reserva prèvia.

Dimarts 29 de març
18h – Biblioteca de Caldes
Còmic Club Caldes. Lectura de l’obra “Arrugas”
de Paco Roca. L’activitat, que s’adreça a
persones majors de 18 anys, serà dinamitzada
per Daniel González, redactor del blog
Tebeosfera.
Per participar-hi, no cal tenir coneixements
previs només cal que prèviament s’hagi
formalitzat la inscripció ja que les places són
limitades.
Podeu fer-ho a la Biblioteca o per whatsapp al
número de telèfon 683 26 70 16.

Fins el 3 d’abril
Espai d’Art Casino
IV Exposició Internacional “Dones en
complicitat” en la que hi participen una
quarentena de dones.
Org. Acció Cívica Calderina.
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Caldes acull i empadrona els primers
refugiats procedents d’Ucraïna
E l passat dimarts 1 de març, un grup

de calderins i calderines es van
concentrar davant l’Ajuntament de
Caldes de Montbui per rebutjar els atacs
de Rússia contra Ucraïna, seguint les
convocatòries fetes per la Federació de
Municipis de Catalunya.

L’alcalde Isidre Pineda va dir durant la
concentració que “el patiment amb el
poble d’Ucraïna és compartit, i no es pot
entendre com a l’any 2022 sortim d’una
pandèmia i entrem a una guerra. La
guerra és sinònim d’injustícia perquè la
pateix la societat civil i porta la terrible
conseqüència de morts innocents”.

L’alcalde va anunciar que es donarà
suport a la iniciatives ciutadanes de
recollida de material, i també va
comunicar que ja han arribat a Caldes
els primers refugiats procedents
d’Ucraïna. Tots ells ja estan empadronats
al municipi.

L’Ajuntament ha habilitat una partida de
10.000 euros per destinar a l’ajuda
humanitària de les víctimes del conflicte
armat. Amb aquests diners es vol facilitar
l’atenció als refugiats que han fugit del
conflicte, així com també articular la
resposta humanitària a les persones
víctimes del conflicte.
L’aportació, gestionada a través del
Fons Català de Cooperació, s’emmarca
en la campanya d’emergència de suport
i atenció a la població víctima del
conflicte armat.

Els recursos econòmics recollits a
través d’aquesta crida d’emergència es
destinaran a:
· L’assistència en les rutes de fugida i la
cobertura de les necessitats bàsiques
de les persones desplaçades a països
de primera acollida (Polònia, Hongria,

Romania, Moldàvia i/o Eslo-
vàquia).
· Desplegar assistència
humanitària en territori ucraï-
nès.
· Accions de suport a mu-
nicipis afectats dels països
de primera acollida, en un
enfocament de cooperació de
municipi a municipi.

Durant la concentració, Laia
Cuscó, regidora de Coope-
ració i Solidaritat, va llegir un
manifest de denuncia i

condemna de l’acció militar per part de

Rússia. L’atac no té precedents recents
en territori europeu i portarà conse-
qüències humanitàries, econòmiques,
polítiques i ambientals sobre Ucraïna,
Europa i la resta del món.
El manifest finalitzava dient que
s’exigeix el cessament immediat de les
hostilitats, el retorn de les tropes a la
Federació Russa i el retrobament del
diàleg per la construcció de la pau.

L’Ajuntament calderí subscriu la
declaració de la Federació Catalana de
Municipis (FMC) de suport a la societat
ucraïnesa i en defensa de la pau. Contra
la vulneració del Dret Internacional, dels
acords de Minsk de 2014 i de la Carta
de Les Nacions Unides per part de la
Federació Russa.

Daniel López, president de Caldes
Solidària, va recordar als calderins
d’origen Ucraïnès que a Caldes hi ha
tradició de solidaritat, ja que des de fa
dècades es treballa en cooperació, i que
en aquests moments difícils es posen
al seu costat per tot el que puguin
col·laborar.

Ludmila i Sergey, dos calderins d’origen
ucraïnès, van comentar que emoti-
vament estan molt tristos i tensos per el
que esta passant a Ucraïna, i van
recordar que això que esta passant no

hauria de passar mai a cap país.
També van dir que estan preparant
algunes furgonetes amb aliments,
medicaments i roba per ser enviades
cap a Polònia.

L’acte va finalitzar amb el cant nacional
Ucraïnès.

JDB

JDB
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a Unió de Comerciants i Industrials
de Caldes de Montbui acaba de

celebrar una assemblea extraordinària
amb els seus socis per tractar el tema
de conversió en zona de vianants de
l’Avinguda Pi i Margall.

Durant la reunió, la Junta va exposar una
sèrie de propostes de plans d’acció
davant d’aquesta situació. Finalment es
va arribar a un acord unànime.

Es constituirà una taula amb dos
representants de l’Ajuntament, dos de
la UCIC i un mediador que serà PIMEC.

La UCIC vol parlar sobre la transformació
de Pi i Margall en zona de vianants

a forma més efectiva de canalitzar
l'ajuda a la població ucraïnesa és a

través d’aportacions econòmiques
destinades directament a les entitats que
ja treballen sobre el terreny. Aquesta és
la principal conclusió de la reunió
d’urgència convocada aquest dijous a
la tarda de la Taula de cooperació,
solidaritat, pau i drets humans de
Caldes de Montbui. La trobada ha
permès analitzar la situació actual pel
que fa a les diferents iniciatives de
solidaritat i ajuda humanitària que estan
sorgint i s’ha optat per impulsar la via de
les donacions econòmiques directes a
les entitats i organitzacions que ja
treballen a Ucraïna perquè és la forma
més fàcil i ràpida de poder fer arribar els
recursos. I es que, es tracta d’entitats
especialitzades que poden adquirir
directament els materials necessaris i
més adequats a cada circumstància.

La Taula de cooperació i solidaritat ha
acordat que totes les accions sorgides
amb el consens de la Taula es
destinaran a la campanya d’emergència
del Fons Català de Cooperació. En

La Taula de cooperació, solidaritat, pau
i drets humans es reuneix d’urgència per
coordinar l’ajuda humanitària a Ucraïna

aquest sentit, l’Ajuntament de Caldes de
Montbui ja ha acordat destinar 10.000
euros a l’ajuda humanitària del poble
ucraïnès víctima del conflicte armat.

Paral·lelament, la Taula també recorda
que només dóna suport a les accions
de foment de la pau i d’assistència
humanitària. Per tant, rebutja frontalment
qualsevol aportació econòmica o
col·laboració relacionada amb la lluita
armada o qualsevol altra forma de
violència. La trobada també ha servit per
constatar que l’única entitat que té
mandat per accedir de manera neutral a
territoris en guerra és Creu Roja.

La Taula ha valorat que davant la crisi
humanitària a Ucraïna, ha nascut una
forta pulsió solidària entre la ciutadania
de tots els municipis de Catalunya que
busca donar suport als milers de
persones que fugen de la guerra. En
aquestes situacions d'emergència,
però, no totes les accions són útils i
resolutives.
Canals d’ajuda humanitària per a la
ciutadania

Es pot col·laborar amb aportacions
econòmiques. La millora opció és
vehicular-les a través del Fons Català
de Cooperació. Per fer-ho, es poden fer
donacions als següents números de
compte indicant clarament en el
concepte de la donació “Campanya
3699-Crisi Ucraïna”:

BBVA (codi IBAN): ES91 0182 6035 4102
0160 8531

CaixaBank (codi IBAN): ES79 2100 3200
9625 0002 9627

Col·laboració amb la població d’orígen
ucraïnesa de Caldes de Montbui
L’Ajuntament ha cedit un espai als veïns
de Caldes d’origen ucraïnès per
facilitar-los la recollida de materials
d’emergència que, des d’aquest
divendres 4 i fins el 18 de març, estan
duent a terme. Principalment, estan
recollint medicaments, menjar envasat
en llaunes i roba, en especial roba
tèrmica o sacs de dormir. La recollida
de material es fa en una sala de l’espai
jove El Toc (C. Font i Boet, 4).

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 -
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Caldes de Montbui commemora
el Dia Internacional de les Dones

aldes de Montbui s'ha sumat a la
celebració del 8 de març, Dia

Internacional de les Dones, amb
l'organització de diverses activitats
reivindicatives per la defensa de la
igualtat.

El dia ha començat amb la lectura d'un
manifest per part de la regidora d'Igual-
tat, Feminisme i Polítiques LGTBI+,
Ángeles Llive, a la porta de l'Ajuntament,
acompanyada per l'alcaldessa acciden-
tal, Núria Carné, i diversos càrrecs
electes, personal de la corporació i
veïns i veïnes.
El manifest, compartit per l'Associació
Catalana de Municipis, defensava l'erra-
dicació de les desigualtats, l'eliminació
d'estereotips i sobretot construir un
canvi de paradigma amb la mirada
posada en la plena igualtat d'oportu-
nitats entre dones i homes.

El 4 de març es van iniciar els actes
commemoratius amb "La negra batalla",
un monòleg feminista i antiracista
d'Asaari Bibang, al Casino de Caldes.
L'actriu i humorista va explicar el periple
d'una nena que surt de Guinea
Equatorial i arriba a l'Hospitalet del
Llobregat fins a convertir-se en actriu i
monologuista. I, tot això, de forma ho-
nesta i amb un to còmic.
A l'espectacle, Asaari Bibang va fer
servir les seves pròpies experiències per
parlar sobre la immigració, el racisme,
el xoc cultural i la hipersexualització i la
cosificació de les dones negres.

Les propostes amb motiu del Dia Inter-
nacional de les Dones van continuar a
la Biblioteca de Caldes. Així el dimecres
dia 9 de març a les 18 h es va fer l'Hora
del conte "... i va cosir unes ALES", per
a nens i nenes de més de 4 anys, amb
inscripció gratuïta. Una sessió de
narració oral i gestual que mostra un
món de justícia, igualtat i llibertat per a
tots els infants.

També a la Biblioteca de Caldes, el dijous
17 de març a les 19 h, tindrà lloc el teatre
Fòrum per famílies i joves "Escolta'm:

eduquem en igualtat?" amb entrada
lliure fins a esgotar aforament.

Acció Cívica Calderina va organitzar el
tradicional Sopar de Dones, enguany
ja arribant a la 22a edició. Abans, es va
inaugurar l'exposició "Dones en
complicitat", en la que hi van participar
una quarantena de dones. La mostra es
pot veure fins al dia 3 d'abril a l'Espai
d'Art del Casino.

A més, durant tot el mes, està disponible
el joc "8 de març encreuat", uns mots
encreuats que la ciutadania pot
resoldre amb l'ajuda de diversos
comerços del municipi.
Tothom qui vulgui pot intentar resoldre
l'encreuat i dipositar-lo en qualsevol
dels 18 comerços que col·laboren en
aquesta iniciativa. Les persones
participants entraran en el sorteig d'un
lot de productes feministes.
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L a 1a Jornada d’Acció Climàtica de
Caldes de Montbui supera les

expectatives.
La Festa ciutadana Obrim La Cel que
es va dur a terme dissabte 5 de març va
permetre inscriure oficialment una
cinquantena de ciutadans entres les
dues modalitats disponibles.
Durant tot el matí, l’Oficina d’Acció
Climàtica va atendre els dubtes i les
consultes de més d’un centenar de
ciutadans que van acudir a l’estand
instal·lat a la plaça de Catalunya per
informar-se i participar a la Comunitat
Energètica Local.

En concret, entre les 10 i les 14 h es va
gestionar la inscripció d’una trentena
de persones a la Modalitat A (la que
permet accedir a l’electricitat generada
per les instal·lacions fotovoltaiques
municipals) i més d’una desena
d’inscripcions a la Modalitat B (la
destinada als ciutadans que disposen
d’instal·lacions fotovoltaiques pròpies
al seu domicili).
A més, una desena de ciutadans també
van dur a terme els tràmits per sol·licitar
formalment les subvencions de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per
la instal·lació de plaques fotovol-
taiques.
En total, una cinquantena de ciutadans
que oficialment ja formen part de La
CEL.

L’acte central de la jornada va estar
apadrinat pel meteoròleg Tomàs Molina
i va comptar amb la presència de la
consellera d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural, Teresa Jordà.
A més, també va comptar amb la
participació de l’alcalde, Isidre Pineda,
el regidor d’Acció Climàtica, Jordi
Martín, i els representants de les
empreses Elecsum, Km0 i l’Estudi
Ramon Folch.
Durant tota la jornada, també van
participar amb estands i exposició les
empreses Electrostocks, Electra
Caldense, la botiga de bicicletes E-Velo
i l’empresa de motos elèctriques

Una cinquantena d’inscrits a La CEL
i un centenar de consultes ateses durant
la 1a Jornada d’Acció Climàtica de Caldes

Enerverc. Ara, l’exposició sobre La CEL
es podrà visitar al vestíbul de
l’Ajuntament.

La Cel és una comunitat singular i de
caràcter públic que té per objectiu
impulsar l’ús de l’energia fotovoltaica a
través de dos models: fomentant les
instal·lacions de plaques privades i
cedint a la ciutadania energia de les

plaques públiques desplegades en
equipaments municipals. Els principals
beneficis que persegueix són promoure
al municipi de Caldes de Montbui en
l’acció per la transició energètica i la lluita
contra el canvi climàtic, així com oferir
eines a la ciutadania per a l’accés a
l’energia sostenible i contra la pobresa
energètica.

Fotos: JDB
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Diumenge 13 de març
12h – Casino de Caldes
Concert vermut amb Marta Shanti
“Acústics amb anima”.
Preu entrada i vermut:12 euros.

Espai d’Art Casino
IV Exposició Internacional “Dones en
complicitat” en la que hi participen una
quarentena de dones. La mostra estarà
exposada fins el 3 d’abril.
Org. Acció Cívica Calderina.

a segona central calderina de
distribució de calor de biomassa ja

és una realitat. La nova xarxa de calor,
construïda al barri del Bugarai, permetrà
subministrar calefacció a l’escola
bressol municipal La Lluna i aigua
calenta i calefacció a l’escola El Calderí.
En un futur, l’equipament també podrà
donar servei al Pavelló del Bugarai, entre
d’altres instal·lacions properes. Aquesta
nova caldera s’afegeixi a la que ja està
funcionant a l’altre extrem del municipi,
a la zona de les Cremades, i que dóna
servei a l’escola El Farell i al Complex
Esportiu de Les Cremades i a les
instal·lacions del Club Natació Caldes.

L’alcalde, Isidre Pineda, i el regidor de
Serveis Municipals, Jaume Mauri, han
visitat aquest dimecres la caldera de
biomassa forestal, acompanyats de
Xesco Gomar, president delegat de
l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació
de Barcelona. 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. El cost de
l’obra és de 290.000 euros i està finançat
amb els fons FEDER i la Diputació de
Barcelona.

La infraestructura, de 400 Kw de
potència, disposa de dues parts, una
per la caldera i l’altra pel dipòsit d’estella
forestal, del qual se’n preveu un con-
sum anual de 52 tones anuals. S’ha
construït al terreny ubicat entre la
comissaria dels Mossos d’esquadra i
el parc de patinatge. L’emplaçament
millora la integració de l’edifici amb
l’entorn, facilita l’accés dels operaris així
com també la descàrrega del combus-
tible.
Es calcula que aquesta nova caldera de
biomassa permet un estalvi de gairebé
18.000 euros anuals i una reducció de
33 tones d’emissions de CO2. Més enllà
dels beneficis econòmics i mediam-
bientals, el projecte també persegueix
un objectiu pedagògic i educatiu
perquè permet presentar el valor econò-
mic i ecològic dels boscos.

Caldes ja disposa de la segona caldera
de biomassa forestal
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Fotos: JDB i POCH

l Centre és novament escenari d’una
audaç proposta de música i dansa,

que arriba des de Sant Celoni i que
pretén recuperar l’essència i la puresa
que els nostres avantpassats ens van
deixar en forma de versos, melodia i
ritme.

El concert tindrà lloc al Centre Ateneu
Democràtic i Progressista de Caldes de
Montbui, el diumenge dia 13 de març a
les 19 hores.
Aquest concert forma part de la
programació estable querealitza l’entitat
El Centre amb l’objectiu de fer arribar al
públic de Caldes de Montbui i dels
pobles veïns, diferents propostes de
música en viu de qualitat.

Formen el duo Tecum Terra l’Ariadna
Ruiz (músic) i la Noelia Sánchez
(ballarina). Elles ens conviden a fer un
viatge intern on es reinterpreten aquelles
cançons que ens transporten a les
vivències i emocions de la nostra terra.

Tecum Terra: Música i dansa telúrica
al Centre Democràtic i Progressista

l veí de Caldes de Montbui David
Alcaraz ha volgut que el seu piano

de paret Kawai acabi en l'Escola
Municipal de Música Joan Valls.
El calderí ha cregut oportú donar el seu
instrument per facilitar l'aprenentatge
dels músics més novells de la vila.
El regidor d'Educació, Josep Busquets,
i la directora de l'Escola Municipal de
Música Joan Valls, Montse Pieres, han
agraït personalment el seu gest que el
lloa i permetrà acostar la música a la
ciutadania.

El piano s'utilitzarà per les aules
d’estudi, per fer  classes de llenguatge
musical, solfeig, dictats, classes
d'instrumental i acompanyament
d'altres instruments.

Un veí de Caldes dona d’un piano Kawai
a l’Escola Municipal de Música Joan Valls
E

La sonoritat de la percussió ibèrica,
acompanyada de les tonades, ens faran
endinsar en un entorn de calidesa que,

E juntament amb la dansa i el teatre físic,
atorguen color i singularitat a la seva
posada en escena.
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La bretxa salarial
i la desigualtat en
l’àmbit laboral
entre homes i dones
segueix sent evident

Observatori-Centre d’Estudis del
Consell Comarcal ha elaborat una

nota informativa on es presenta un recull
de les principals dades i indicadors
relacionats amb el mercat de treball,
analitzats des d'una perspectiva de
gènere, amb la voluntat d'aportar dades
i incidir en analitzar la situació de les
dones al mercat de treball, i com aquesta
situació es diferent respecte als homes.

Els indicadors. elaborats principalment
a partir de les dades de l’Enquesta de
població activa del 4art trimestre de 2021,
mostren com les dones i els homes
presenten realitats diferenciades en el
mercat de treball.

Pel que fa a la qualitat de l’ocupació, les
dones presenten una taxa de tempora-
litat més elevada (22,6% enfront del
17,7% dels homes), però és en el tipus
de jornada on es troben les diferències
més significatives: al 2021 el 45,1% de
la contractació amb dones ha estat a
temps parcial, davant del 27,8% dels
homes.

Al Vallès Oriental, les xifres d’atur i
contractació també presenten diferèn-
cies importants per sexe: així, les dones
superen als homes en quant a taxa
d’atur, i arriben a una mitjana total del
13,2%, mentre que els homes es queden
en una taxa del 8%.

Alhora, el percentatge de dones amb
estudis superiors és més elevat, i de fet
entre les noies hi ha més tendència a la
continuïtat formativa que entre els nois,
aquesta tendència ja es veu a partir dels
darrers cursos d’ESO.

Altres dades com poden ser els salaris i
els llocs de treball ocupats per dones,
els usos del temps o el risc de pobresa
presenten encara diferències impor-
tants entre homes i dones i, malgrat la
millora de molts indicadors, la bretxa
salarial i la desigualtat en l’àmbit laboral
segueix sent evident.

L’



1010101010

Opinió

hora se nos llama
cínicos, otras veces

se nos llamó liristas (del
lirio en la mano) otras
cobardes por no seguir
los tambores de guerra

y otras se nos encarceló o fusiló. Y así
va la historia, llena de guerras.

El siglo pasado con los millones de
muertos en tantas guerras, nos
debería haber vacunado contra
la idea de que las guerras re-
suelven los conflictos. Nada mas
lejos, el ataque criminal de
Hiroshima y Nagasaki nos animó
a construir mas bombas ató-
micas de tal manera que ahora
tenemos acumulado armamento
atómico para destruir todo rastro
de vida en la tierra 16 veces. Y
los países que tienen veto en la
ONU son los mayores fabri-
cantes y vendedores de armas
del mundo.

A los pacifistas para despresti-
giarnos, se nos coloca en la
trampa de escoger entre un
dictador y la OTAN. Mi respuesta
era, No matarás, si matas, aun-
que lo creas justificado te conviertes en
asesino, desertad todos los soldados
y practicad las técnicas de defensa
popular noviolenta que muy bien lo
explica Gonzalo Arias en su libro” El
antigolpe “publicado por el Institut
Catala Internacional per la Pau (ICIP) y
que se puede bajar por internet. También
leer los libros de Vicens Fisas o de Gene
Sharp.

Para evitar las guerras hay que entender
sus causas, sus efectos y sus
resultados. Hacemos lo contrario,
armarnos al máximo para provocar la
siguiente.

Vamos a la guerra de Ucrania. Lo
primero es saber que la principal víctima
de la guerra es la verdad, por eso es
difícil hacer un análisis de lo que pasa.
Lo segundo que muy bien lo explica
Eduardo Galeano, todas las guerras se
hacen para robar.  Lo tercero es que las
guerras son un gran negocio.

No a la guerra
Lo cuarto es que ese negocio no es
igual para todos, unos pierden la vida y
otro se hacen mucho más ricos.

Putin es un dictador y atacar a Ucrania
es un acto criminal. Ucrania tiene no solo
el derecho sino también el deber de
defenderse. Hemos nacido para ser
libres y todos debemos luchar para ser
libres, pero la legítima defensa que

justificó la bomba atómica es un camino
equivocado. Es la negación de la inteli-
gencia humana. Nunca el holocausto
nuclear se puede considerar una forma
de defensa, pero es lo que nos ofrecen
las escuelas de altos estudios militares.
Y nos dicen que los cínicos, liristas o
cobardes somos nosotros.

Durante los últimos años, grupos
paramilitares nazis han perseguido y
asesinado en Ucrania a rusos y
prorrusos con apoyo de occidente,
para provocar a Putin y eso complica
mas el conflicto. Gorbachov propuso un
plan para pacificar Europa y la OTAN se
rio de él aprovechando la debilidad de
Rusia para fortalecerse con más países
fronterizos de Rusia. El conflicto estaba
servido. La OTAN debió disolverse
cuando desapareció el pacto de
Varsovia, pero se fortaleció militarmente
y necesita justificarse periódicamente
creando nuevos enemigos.

El gobierno español, debería enviar
ayuda humanitaria, mediadores en
conflictos, pacificadores o fuerzas de
interposición, pero prefiere enviar armas
para alargar la guerra en un acto criminal
que hay que denunciar. El conflicto se
complica. No es un tema de buenos y
malos.

QUE PODEMOS HACER.
Teniendo muy en cuenta que esa
guerra acabará cuando la China
quiera, que es la única que sacará
provecho de tanto sufrimiento
junto con los ven-dedores de
armas, lo primero conseguir
ayuda humanitaria con criterios
profesionales para que llegue a
los necesitados y evitar los
bribones de siempre.
Lo segundo apoyar a los
desertores y objetores de los dos
bandos y ayudar a los valientes
ucranianos que con técnicas
noviolentas se enfrentan a los
tanques rusos cortando
carreteras y obligándoles a
marchar dialogando con ellos y
lo tercero estudiar bien esta guerra
para aprender como parar la
próxima que los fabricantes de

armas ya están preparando para
aumentar su negocio.

Queda un tema importante. Cuando
estamos muy preocupados o atemo-
rizados o distraídos con un tema que
nos sobrepasa (teoría del shock), los
gobiernos aprovechan para quitarnos
derechos y libertades, así que atentos.

La guerra que vendrá no es la
primera
Antes hubo otras guerras
Al final de la última, entre los
vencidos
El pueblo llano pasaba hambre
Entre los vencedores
El pueblo llano la pasaba
también

Bertolt Brecht

Pepe Beunza
Objetor de conciencia condenado en

dos consejos de guerra

A
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
04/03/2022
Núm. Oferta
322438 NETEJADOR/A

(SUPLÈNCIA, MATINS)
322418 AJUDANT DE CUINA
322415 MONITOR/A MENJADOR
322345 NETEJADOR/A (FÀBRICA)
322265 CARRETONER/A
322211 ATENCIÓ AL CLIENT I

ASSISTÈNCIA A DIRECCIÓ
322210 AUDITOR/A AMB EXPERIÈNCIA
322195 OPERARI/ÀRIA LÍNIES ENVASAT

(INTENSIU TARDES)
322192 AMASADOR (HORARI TARDES)
321728 ADMINISTRATIU/VA
321691 LAMPISTA
321647 TÈCNIC/A COMPTABLE
321638 OFICIAL DE 1A ELECTRICISTA I

LLAUNER
321624 MECÀNIC AUTOMOCIÓ, OFICIAL

DE 1A
321485 OPERARI/ÀRIA DE PRODUCCIÓ
321402 ENCARREGAT/DA DE FINCA

AGRÍCOLA (OLIVERES)
320792 AUXILIAR O TÈCNIC/A FARMÀCIA

(JORNADA INTENSIVA TARDES)
320739 AUX. ADMINISTRATIU/VA

(JORNADA PARTIDA)
320326 AUXILIAR DE RESPONSABLE DE

QUALITAT
319894 FORNER/A (NIT)
319208 AGENT COMERCIAL /

DIRECTOR/A D’AGÈNCIES
Podeu consultar i inscriure-us a les ofertes
actualitzades al web xaloc.diba.cat/
ofertes-de-feina

Per qualsevol consulta, podeu contactar
amb la  Piqueta trucant al 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

Des del Servei d’Ocupació es recorda que
és molt important revisar periòdicament
les ofertes penjades al web:
www.caldesdemontbui.cat, per tal de no
perdre la oportunitat de formar part dels
processos de selecció que siguin d’interès
per a les persones que cerquen ocupació.

Nous horaris de crema
de restes vegetals
El Servei de Prevenció d’Incendis Forestal
ha decidit incrementar les mesures
preventives de les comunicacions de
crema de restes vegetals limitant l’horari
entre la sortida del sol i fins les 12 hores, a
causa de l’empitjorament de l’estat de la
vegetació per la manca de precipitacions
dels últims mesos. L’Ajuntament recomana
que, en mesura que sigui possible, es
busquin alternatives a la crema com ara
triturar les restes, compostar-les, portar-
les a la deixalleria, etc

Actes programats pel Dia
Internacional de les Dones
Els actes programats pel 8M els tancarà
el teatre fòrum per a famílies i joves que
es durà a terme, també a la Biblioteca de
Caldes, el dijous 17 de març a les 19 h.
“Escolta’m” és una peça de teatre curta
que serveix per presentar diferents
situacions de la vida quotidiana d’una
família. El tracte desigual entre els
membres acaba provocant que es
relacionin amb comportaments que van
des de la utilització de  micro-masclismes
a la violència verbal. Uns comportaments i
actituds que s’acaben normalitzant. Les
diferents situacions seran el pretext per
fer reflexionar al públic sobre les relacions
familiars a l’etapa adolescent, el respecte,
l’empatia i la necessitat de la coeducació i
el  tracte igualitari i cercar amb la partici-
pació interactiva del públic alternatives a
les situacions.
L’entrada és lliure fins esgotar l’aforament.

El 8M encreuat
El «8M encreuat» és el joc participatiu de
mots encreuats que la ciutadania pot
resoldre amb l’ajuda de diversos comerços
del municipi. En concret, es proposa una
graella amb 18 definicions que tothom qui
ho vulgui pot intentar resoldre i participar
en el sorteig d’un lot de productes
feministes. A partir del 8 de març, la graella
del joc estarà disponible als comerços
participants i al web de l’Ajuntament.
A partir d’aquesta data, i fins l’1 d’abril, es
podrà resoldre l’encreuat i dipositar-lo en
qualsevol dels 18 comerços que col·laboren
en aquesta iniciativa.
Les persones que hi participin entraran en
el sorteig d’un lot de productes feministes.

Subvencions per al
pagament del lloguer
per a persones grans.
Convocatòria 2022
S’obre la convocatòria de l’any 2022 per a
sol·licitar les subvencions per al pagament
del lloguer per a persones grans. El termini
és fins al 29 d’abril. Es tracta de
subvencions per al pagament del lloguer,
en règim de concurrència competitiva, per
facilitar l’accés i la permanència en un
habitatge en règim de lloguer a persones
de 65 anys o més en risc d’exclusió social.
Dirigit a persones que siguin titulars d’un
contracte de lloguer que constitueixi el seu
domicili habitual i permanent al territori de
Catalunya, que, a l’any natural de la
convocatòria, tinguin 65 anys o més.
Informació a l’Oficina d’Habitatge de Caldes
de Montbui: T. 93 865 56 56 / 93 865 55 99.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Març 2022
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 14 de març.
Les dones que vulguin fer consultes, han
de demanar hora trucant al telèfon 93 865
54 20.

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

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

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

S egur que has sentit parlar, has tingut o tens punts negres. Sovint suposa una
preocupació per a qui ho pateix, ja que es considera un senyal antiestètic,

que no afavoreix. I, a més, on més apareixen són en zones molt visibles del rostre,
com el nas.
Avui venim a explicar-te tots els detalls sobre els punts negres. I també a recomanar-
te productes per a desfer-te d'ells d'una manera ràpida i efectiva.

Què són?
Els punts negres són el resultat natural d'un procés cel·lular i de l'activitat hormonal.
Concretament, són uns punts foscos que apareixen en la pell i no acostumen a
ser dolorosos, tret que s'infectin. Apareixen en els fol·licles pilosebacis, o cosa
que és el mateix, en els porus que tenen un fol·licle pilós i una glàndula sebàcia,
les que produeixen greix.
Sorgeixen per un cúmul de greix barrejat amb restes cel·lulars. Es queden retinguts
en el conducte de sortida de la glàndula sebàcia a causa d'inflamacions o excés
de secrecions, per la qual cosa la glàndula no pot drenar el necessàriament ràpid,
s'embruta i adquireix aquest to negre per l'acumulació de melanina.

Causes de la seva aparició
Com ja hem esmentat, l'aparició dels punts negres és el resultat natural d'una
sèrie de condicions que es donen en la pell. Tenim el cos ple de porus que alberguen
pèls i glàndules sebàcies. Però, sí que és cert que apareixen majoritàriament en la
cara, perquè en la zona T - front, nas i barbeta - és on hi ha una concentració més
alta de glàndules productores de greix.

No hem de demonitzar el seu. El greix és una substància natural que produeix el
cos per a lubrificar la pell i mantenir-la sana, però a vegades es produeix en excés.
Això fa que el porus s'eixampli i es converteixi en el lloc perfecte per a generar
punts negres.
I, per si t'ho preguntaves, la producció de seu depèn de les hormones. Durant
l'adolescència, quan les hormones estan més voletejades, la creació de greix
augmenta fins a un 500%. Durant el període, moments d'estrès, embaràs, etc.
també és normal notar que es produeix molt seu i, com pots comprovar, tot es deu
a les hormones, elles el controlen.

Per a reduir la seva aparició la millor recomanació que podem fer-te és que
compleixis les teves rutines facials estrictament, tant de dia com de nit. Usa els
productes que millor s'adaptin al teu tipus de pell. Renta-la bé, exfolia-la, aplica
actius i crema solar i hidrata-la correctament.

Punts negres: detalls,
consells i recomanacions
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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

E l coixí de lactància és un accessori molt útil que ajuda tant al bebè com a la
mare a col·locar-se de manera còmoda per a la lactància, d'aquí el seu nom.

Actualment, hi ha molts models de coixins en el mercat, però majoritàriament
pertanyen a dos grans grups:
- Els que tenen forma de ferradura o mitja lluna: aquests són més pràctics per ser
de menor grandària; no obstant això, no permeten altres funcionalitats que sí que
tenen els del segon grup.
- Els que tenen forma allargada o de xurro: més voluminosos, però també poden
utilitzar-se per a dormir durant l'embaràs.

Els avantatges de tenir un coixí de lactància són:
- El bebè es manté ben recolzat quan no té encara força en el coll, i això li permet un
millor agarri al pit.

- La mare també dóna el pit en una posició més relaxada, i per això pateix menys
tensions musculars tant en el coll, espatlles com en les lumbars, les quals queden
protegides.

- Es descansa millor. Com hem comentat anteriorment, els de forma allargada
permeten també poder dormir de costat còmodament.

- Alguns models contenen cordons que permeten tancar el coixí formant un niu,
dins del qual es pot col·locar el bebè quan encara no se sosté per sí mateix.

Per a triar un bon coixí és imprescindible que compleixi les següents
característiques:
- Que sigui ferm.
- Preferiblement sense costures.
- Que sigui de teixit de cotó o fet amb fibres hipoal·lergògenes.
- Que sigui de fàcil neteja, per la qual cosa s'aconsella que sigui desenfundable.
- Que no es deformi.
- Que permeti diverses postures.
- Serà un extra si a més, va proveït d'un coixinet per a les lumbars. EVA REMOLINA

La necessitat d'un coixí
de lactància
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

Elaboració pròpia
Pi i Margall, 52 -  Tel. 93 865 04 94

Caldes de Montbui

Amanida de mango, alvocat
i brots verds amb vinagreta
de mostassa i mel

es amanides són receptes fàcils de
preparar, fresques, nutritives i amb

moltes vitamines.
En aquesta ocasió, l'acompanyarem
amb una salsa de vinagreta de mel i
mostassa. Una salsa molt bàsica, però
que li dona sempre un sabor especta-
cular.

Ingredients (per a 3 o 4 persones):
- 2 mangos.
- 2 alvocats.
- Brots verds al gust: enciam,
canonges, rúcula, escarola, etc.
- Fruita seca variada.
- Oli d'oliva.
-1/2 gotet de suc de llimona.
- 1 cullerada de mostassa Dijon.
- 1 cullerada de mel.
- 1 cullerada de vinagre balsàmic de
módena

Preparació:
Renta els brots verds.
Pela i talla en rodanxes el mango i
l'alvocat.
Posa tots els ingredients anteriors en
un bol.
A continuació, podem preparar la vina-
greta o bé, fer-la amb antelació perquè
agafi més sabor.
Per a fer la salsa, tan sols haurem
d'escalfar una mica en el microones la

mel perquè es torni una mica més
liquida, i barrejar-la bé amb la resta
d'ingredients, fins que tots quedin
perfectament integrats.
Amanir l'amanida amb la salsa just en el

www.revistatotcaldes.com

moment de servir, per a evitar que els
brots s'estovin.
*Aquesta salsa combina molt bé en
amanides on hi hagi fruita seca o
qualsevol tipus de formatge. EVA REMOLINA

L



Serveis

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

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

1515151515

Es busca renta plats
pels caps de semana

per restaurant.
Tel. 93 864 89 41.

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

PROGRAMES DE TELEVISIÓ :
. Néixer de Nou: darrer diumenge
de mes a partir de les 10h a TV3.
. Buenas Noticias TV:
Cada diumenge a les 9,15h per La 2.

Es necessita
instal·lador de parquet,
amb experiència o sense.

Es necessita per Restaurant,
ajudant de cambrer/a o cambrer/
a, per jornada completa o mitja
jornada.
Horari flexible. Tel. 93 864 89 41

El gran pastor
En la famosa Cantata nº 104, el gran músic protestant Joan Sebastià Bach
expressa la seva seguretat i confiança en Déu:
“Jesús és mon fidel pastor,
Ses mans són prades de verdor,
Jesús em guia dolçament
Per llocs rectes i plens d’amor,
No tinc pas por ja de cap mal”.
Ens diu Jesús:”Jo sóc el bon pastor; el bon pastor dóna la seva vida per les
ovelles” (Joan 10:11).
Paraules com aquestes han estat la fortalesa alentidora de milions de cristians
arreu del món i en tots els segles. En  Ell podem descansar amb tota
confiança, plenament segurs en els seus braços; el seu amor és tan gran
que l’ha portat a lliurar la seva vida per salvar-nos i donar-nos vida eterna.
Com no mereixerà el nostre reconeixement i acceptació Qui ens ha estimant
tant?.
Ell ens convida a formar part del seu ramat i a viure en victòria al costat d’Ell,
emparats en la seva força.

urant el febrer de 2022 s’han
formalitzat a la comarca 11.561

contractes, és a dir, 1.690 contractes
més que durant el mateix període de fa
un any, la qual cosa significa una
variació relativa situada en el 17%.

Aquest descens es veu sobretot afectat
per la caiguda de la contractació
temporal: aquest mes de febrer ha caigut
un 30% respecte el mes anterior. Per
això, cal destacar que el creixement de
la contractació d’aquest mes es recolza
en el creixement dels contractes
indefinits: així al Vallès Oriental,  el
percentatge de contractes indefinits ha
passat a suposar el 24% del total de
contractes aquest mes, per damunt del
17% que suposava fa un any. La
contractació indefinida també ha
crescut un 20% respecte al mes anterior.
Com es va veure el mes passat, la
contractació indefinida es recupera amb
força i presenta, aquests primers mesos
de l’any 2022, les xifres més altes dels
darrers deu anys. Això ajuda a que la
temporalitat hagi baixat força aquest
darrer mes i suposa un 75% dels
contractes, per sota de mesos anteriors
quan es situava en més del 80%.

Enviar currículum a:
cp@caldesparquet.com

La contractació
formalitzada durant el
febrer de 2022 creix un
17% respecte a l’any 2021
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