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Agenda
Dissabte 15 de maig
Casino
18h. Sessió de Rialles “Rita, la Rínxols
d’Or i els tres ossos” de la Companyia
Binixiflat.
Preu: 6/7 euros. Venda d’entrades:
taquilla els dijous de 17 a 19h, per
internet a http:bitg.ly/CasinoCaldes

Diumenge 16 de maig
18.30h
Casino
Teatre “Dona-foc, la dona que es crema”
a càrrec de la Companyia Les Fugitives.
Preu: 8/10 euros, estudiants 5 euros.
Org. Rialles de Caldes.
Venda d’entrades: taquilla els dijous de
17 a 19h, per internet http:bitg.ly/
CasinoCaldes

Diumenge 16 de maig
L’Associació d’hortolans dels horts
domèstics de Caldes de Montbui i
l’Ajuntament organitzen visites guiades
als horts municipals entre les 10 i les
12:30h a la Torre Marimon.
L’activitat s’emmarca en els actes de

commemoració del Dia Internacional de
l’Horticultura, instaurat per la
UNESCO pel 17 de maig.  
En acabar la visita, s’oferirà la possibilitat
de posar en pràctica els coneixements
d’horticultura. Els interessats podran
utilitzar les eines per plantar un planter
en una de les parcel·les dels horts.
Aquells que ho vulguin, també es
podran endur a casa un test amb un
planter, per poder-lo cuidar i veure com
creix i surt el fruit. Cal demanar cita prèvia
a La Piqueta – trucant al telèfon 93 862
70 25 o bé enviant un correu electrònic
a lapiqueta@caldesdemontbui.cat. La
data límit per inscriure’s és el dimecres
13 de maig. En cas de pluja, l’activitat es
durà a terme el següent diumenge, el 23
de maig.

Fins el 16 de maig
Sala Delger
Exposició «Ara fa un any..»,un recull de
treballs fotogràfics dels i les alumnes de
3r d’ESO de l’Institut Pic del Vent, del curs
2019-2020 (actualment estan cursant 4rt
d’ESO). Són imatges capturades en el
més estricte confinament, des de meitat

del mes de març fins a principis del mes
de juny.

Cada dimecres
Plaça Catalunya
12h
Trobda d’avis i àvies per l’alliberament
dels i les preses polítiques.
Org. CDR- Caldes de Montbui i Caldes
Groga.

Dissabte 22 de maig
Espai d’Art Casino
19h Cicle Parlem d’Art, “Aquarel.la
contemporània 1.0” a càrrec del pintor
Joan Coch.
Org. ArtsGrup. Activitat gratuïta.
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Es presenta el nou cicle formatiu de
Grau Superior en Termalisme i Benestar

l Balneari Termes Victoria va ser
l’emplaçament idoni per a la presen-

tació del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, la
Generalitat de Catalunya i l’Associació
Balneària per consolidar el nou Cicle
Formatiu de Grau Superior de Terma-
lisme i Benestar Social. El cicle s’està
impartint a l’Institut Manolo Hugué.

Aquesta és una nova oferta formativa
impulsada el curs passat i que té per
objectiu generar perfils professionals a
l’alçada de les necessitats i exigències
del sector termal.

La presentacio va anar a càrrec del
conseller d’Educació, Josep Bargalló,
acompanyat de l’alcalde, Isidre Pineda,
i el president de l’Associació Balneària,
Jordi Anglí, en un acte celebrat al
Balneari Termes Victoria.

L’objectiu de la col·laboració pública i
privada és desenvolupar una oferta for-
mativa que permeti als alumnes
l’assoliment de competències profes-
sionals en un sector de futur i de molta
exigència tècnica.

El conveni signat estableix, entre d’altres,
la col·laboració en la difusió del cicle
formatiu, la cessió d’espais i instal·la-
cions municipals i l’obertura d’una
convocatòria pública d’ajuts econòmics
adreçada als alumnes amb situació
econòmica desafavorida, actualment ja
en marxa. L’acord preveu, també,
l’impuls del desenvolupament d’altres
accions formatives relacionades amb el
termalisme al territori, i accions de difusió
i actualització de la situació del sector
termal i la cultura del termalisme, com
xerrades, jornades i formacions.

Per tal de desenvolupar aprenentatges
pràctics que formin part del currículum
del cicle formatiu, el conveni contempla
la cessió de les instal·lacions dels
balnearis, posant a disposició del centre
educatiu personal expert de suport,
assessorament tècnic i estades forma-
tives. Per altra banda, perquè la formació
estigui permanentment actualitzada, es

planteja estudiar la possibilitat d’ade-
quar-ne periòdicament el contingut
curricular a les necessitats del sector
termal.
De cara als treballadors amb experiència
laboral en el sector termal, el conveni
preveu assessorar-los i orientar-los en
els processos de reconeixement
acadèmic de la seva experiència
professional. Així mateix, contempla
promoure una mesura flexibilitzadora
perquè personal treballador del sector
termal pugui cursar estudis per a
determinats mòduls i unitats formatives
dels cicles formatius, a fi de permetre
l’obtenció de la titulació o la certificació
corresponent.

A l’acte de presentació del conveni han
participat, també, Pep Busquets, regidor
d’Educació i Formació Permanent, Joan-
Lluís Espinós, director general de For-
mació Professional Inicial i Ensenya-
ments de Règim Especial, Pere Masó,
director dels Serveis Territorials d’Edu-
cació al Maresme-Vallès Oriental,
Magdalena Palà, inspectora d’Educa-
ció, Jaume Balart, director de l’Institut
Manolo Hugué, Marçal Subiràs, cap
d’estudis de Formació Professional de
l’Institut Manolo Hugué, Quico Arjona,
cap d’Estudis de l’Institut Manolo
Hugué, Joan Anglí, representant del
Balneari Termes Victòria, i Evasi
Campos, representant del Balneari
Broquetas.

El passat setembre es va inaugurar la
primera promoció d’alumnes del cicle
formatiu de Tècnic/a superior en Terma-
lisme i Benestar amb 13 participants, 7

noies i 6 nois, una alumna procedent
del País Basc i la resta de la província de
Barcelona.
Aquesta primera edició del cicle
formatiu, ha comptat amb l’ajuda de la
tècnica d’Imatge personal del
Departament d’Educació, Esther
Barceló, i ha rebut suport sobre
programacions de l’Institut Centre d’Alt
Rendiment Esportiu de Sant Cugat.
L’Institut de Terrassa ha assessorat en
les necessitats de l’aula-taller d’estètica
hidrotermal i el Balneari Termes Victòria
en les necessitats del sector.
Al llarg del curs, els alumnes han dut a
terme dues visites, a Ca n’Arimon de
Mollet del Vallès, on van fer una activitat

d’aquagym i aqua-Zumba dins dels
continguts curriculars del mòdul de
condicionament físic a l’aigua, i al
balneari Termes Victòria on els alumnes
van poder visitar les instal·lacions,
conèixer l’espai termal i practicar amb
els diferents tractaments.
Pròximament està programada una
visita al Balneari Vichy de Caldes de
Malavella on els alumnes faran dos
tallers, i una nova visita a Ca n’Arimon
per fer una activitat de aquagym amb
persones amb diversitat funcional
intelectual.
El cicle formatiu de Tècnic/a superior en
Termalisme i Benestar té una durada de
2 anys, és una formació única a
Catalunya i ofereix un títol oficial vàlid
en tot el territori nacional. Aquest fet,
estableix Caldes com un municipi
referent en la formació especialitzada en
el sector termal.

JDB
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L’1 de juny es posarà en funcionament
el Palau d’Esports de Granollers
com a punt de vacunació massiva

egons informa Catsalut, la cam-
panya de vacunació contra la

COVID-19 a Catalunya disposarà a partir
del dia 1 de juny d’un nou punt de
vacunació massiva al Palau d’Esports
de Granollers per donar cobertura a la
població del Vallès Oriental i de la resta
de comarques de la Regió Sanitària
Metropolitana Nord (Vallès Occidental,
Barcelonès Nord i Maresme).

Aquest nou espai, que obrirà sempre
que hi hagi disponibilitat de vacunes,
complementarà l’estratègia actual de
vacunació, ara repartida entre els punts
centralitzats i els equips d’atenció
primària. Al Vallès Oriental actualment hi
ha 3 punts centralitzats: el Centre Cívic
Can Pantiquet de Mollet, el Teatre
Auditori de Llinars i el CAP Corró d’Avall
de Les Franqueses. Aquest últim punt
es tancarà quan s’obri el
Palau d’Esports de Granollers. A partir
de l’1 de juny també entrarà en funcio-
nament el centre de vacunació massiva
de la Pista d’Atletisme de Sabadell.

El Palau d’Esports de Granollers, al
carrer dels Voluntaris 92, núm. 2,
disposarà inicialment de 18 punts de
vacunació, zona de recepció i

acreditació, zona d’observació per a
després de l’administració de la vacuna
i un espai per a l’atenció mèdica del
Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM).

En aquest nou espai de vacunació
massiva, s’hi podran administrar fins a
4.000 dosis diàries, tot i que els primers
dies es començarà amb una capacitat
inferior per assegurar que tots els
circuits funcionin correctament.
La proposta inicial és obrir de dilluns a
dissabte, de les 8 h a les 20 h, i els
diumenges, de les 8 h a les 14 h.

El ritme de vacunació dependrà en tot
moment de la quantitat de vacunes dis-
ponibles. El fet que el Palau d’Esports
esdevingui un punt de vacunació
massiva no comporta cap afectació de
l’activitat habitual de la instal·lació.

El Departament de Salut obrirà aquest
nou equipament amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Granollers, l’Atenció
Primària de la Metropolitana Nord de
l’Institut Català de la Salut i el SEM, que
ja estan treballant per tancar l’operativa
de la vacunació i altres aspectes
cabdals, com l’accessibilitat al recinte.

S

El mes d’abril registra un descens de l’atur
al Vallès Oriental

quest mes d’abril ha finalitzat amb
un descens de les xifres d’atur. Com

en els darrers mesos, pràcticament un
any després de l’inici de la pandèmia,
ens trobem en un context d’atur encara
molt elevat i superior al d’anys anteriors,
amb un total de  persones  apuntades a
les Oficines de Treball al Vallès Oriental de
26.049 persones, 557 persones menys
que el mes de març passat, la qual cosa
suposa un descens relatiu del 2,09%.

A Catalunya, el mes d’abril ha tancat amb
497.185 persones aturades registrades
a les oficines de Treball de Catalunya,
per sota, per primer cop en aquest 2021,
del llindar de les 500.000 persones
aturades.
En general, el mes d’abril és un mes en
el que tradicionalment es registren
descensos intermensuals de l’atur,
només s’havien registrat excepcions en
plena crisi financera dels anys 2008-

2009 i l’abril de l’any passat, quan
l’impacte de la Covid-19 i l’efecte de
totes les activitats paralitzades per la
pandèmia van suposar uns increments
notables de la desocupació.
El descens registrat aquest mes és
moderat però indica certa recuperació
de l’activitat en un context en el les
dades epidemiològiques sembla que
marquen una desacceleració en
l’impacte de la pandèmia.

A
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 partir de dimarts 11 de maig, es
reobre el Safareig de la Canaleta i

el de la Portalera. Horaris: de dilluns a
divendres, de 5 h a 15 h i dissabtes i
diumenges de 5 h a 19 h.

El Safareig de la Canaleta, situat al carrer
de la Muralla, i el Safareig de la Portalera,
situat al carrer General Padrós, tornaran
a obrir les seves portes al públic a partir
del dimarts 11 de maig. Els horaris
d’obertura d’ambdós safareigs és de
dilluns a divendres, de 5 h a 15 h i els
dissabtes i els diumenges de 5 h a 19h.

Tornen a obrir els safareigs de la Portalera
i de la Canaleta

Una cinquantena de persones han descobert
aquest diumenge microteatre i concerts
en els “escenaris secrets” de Caldes

iversos espais públics de Caldes
de Montbui s’han convertit aquest

diumenge 10 de maig en escenaris per
actuacions musicals i teatrals dins de la
iniciativa Escenari Secret. Aquest
projecte de l’Oficina de Difusió Artística
de la Diputació de Barcelona té com a
objectiu destacar la importància del
públic i la seva participació com ànima
dels espais i de les activitats culturals.
Per això, s’ofereix la possibilitat de
gaudir d’una experiència artística
personalitzada i de proximitat.
Els Escenaris Secrets a Caldes de
Montbui han permès representar dues
obres de teatre breu “Viva” i “Big Bang” i
l’actuació musical de la cantautora Joina.
Pel que fa als espais escollits per fer les
actuacions, la intenció és dur a terme
activitats culturals en llocs on
normalment el públic no hi ubica un
espai escènic. Per això, aquesta ocasió,
es va fer una actuació al jardí del TOC,
una altra a les Hortes i a una última a la
plaça Pau Surell.
La proposta de l’Escenari Secret és
poder fidelitzar i dinamitzar nous
públics. Per això, en aquesta ocasió,
s’ha optat per programar activitats

pensant en el juvenil. D’aquesta manera,
s’ha treballat conjuntament amb El TOC,
per arribar a aquest col·lectiu. Tot plegat,
jugant també amb el factor sorpresa i
misteriós que ja conté la pròpia
iniciativa. Així doncs, la pròpia iniciativa
ja busca no fer publicitat de l’activitat i

deixar que la informació circuli per altres
vies.
L’organització dels Escenaris Secrets es
fa conjuntament entre les regidories de
Cultura i Joventut de ’Ajuntament de
Caldes de Montbui i la Diputació de
Barcelona.
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Anem al Casino
Dissabte 15 de maig
18h - Casino
Sessió de Rialles Rita, la Rínxols d’Or i els tres ossos de la Companyia
Binixiflat. Preu: 6/7 euros. Venda d’entrades: taquilla els dijous de 17 a 19h,
per internet a http:bitg.ly/CasinoCaldes

Diumenge 16 de maig
18.30h – Casino
Teatre Dona-foc, la dona que es crema a càrrec de la Companyia
Les Fugitives. Preu: 8/10 euros, estudiants 5 euros. Org. Rialles de Caldes.
Venda d’entrades: taquilla els dijous de 17 a 19h, per internet http:bitg.ly/

Dissabte 22 de maig
19h Espai d’Art Casino
Cicle Parlem d’Art, Aquarel.la contemporània 1.0 a càrrec
del pintor Joan Coch. Org. ArtsGrup. Activitat gratuïta.

Associació d’hortolans dels horts
domèstics de Caldes de Montbui i

l’Ajuntament organitzen visites guiades
als horts municipals pel diumenge 16
de maig entre les 10 i les 12:30h.
L’activitat s’emmarca en els actes de
commemoració del Dia Internacional de
l’Horticultura, instaurat per la UNESCO
pel 17 de maig.

L’activitat consisteix en una visita guiada
pels diferents horts domèstics munici-
pals que hi ha a la Torre Marimon.
Els propis responsables dels horts
s’encarregaran d’explicar com treballen
la terra i tenen cura de les plantes.
En acabar la visita, s’oferirà la possibilitat
de posar en pràctica els coneixements
d’horticultura. Els interessats podran
utilitzar les eines per plantar un planter
en una de les parcel·les dels horts.
Aquells que ho vulguin, també es
podran endur a casa un test amb un
planter, per poder-lo cuidar i veure com
creix i surt el fruit.

Per poder participar, cal demanar cita
prèvia a La Piqueta – trucant al telèfon
93 862 70 25 o bé enviant un correu  a
lapiqueta@caldesdemontbui.cat.
La data límit per inscriure’s és el dimecres
13 de maig. En cas de pluja, l’activitat es
durà a terme el següent diumenge, el 23
de maig.

L’activitat està adreçada a totes aquelles
famílies o persones que estiguin
interessades en l’horticultura o que
vulguin conèixer de primera mà el
funcionament d’un hort. També serà la
manera que, aquells que en tinguin
interès, puguin rebre informació de com
sol·licitar una parcel·la als horts
domèstics municipals.
L’objectiu d’aquesta activitat és donar a
conèixer els Horts Domèstics
municipals, la dedicació dels hortolans
per cuidar la seva parcel·la, així com
també, aproximar la ciutadania a
l’equipament i al sector primari.

Caldes celebra el Dia Internacional
de l’Horticultura organitzant visites guiades
als Horts Domèstics Municipals
L’

Tomàquet cirerol de Caldes
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A mb l’assistència del patró de
l’entitat, Pere Puigdomènech,

Vicenta Pallarès, vicepresidenta del
Casino, Pep Morella, president de la
Federació d’Ateneus i Laia Cuscó,
regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Caldes, es va portar a terme dissabte
passat, un acte dins el cicle Parlem de
Cultura Popular, que ve desenvolupant
cada mes aquesta entitat.

Segons va explicar Puigdomènech, el
Casino Caldense (com abans s’anome-
nava fins l’any 1979 que es va canviar
el nom per Casino de Caldes), va néixer
i va entrar en funcionament sembla ser
que l’any 1860, segons la premsa,
encara que també es baralla la data del
1864. Aleshores es va enderrocar unes
cases i es va fer l’edifici actual en un
Caldes de 3.000 habitants.

Des del seu inici fins el 1936 (data que
va començar la guerra civil) es feien balls
de societat i diverses festes, entre elles
el 1922 es va començar a parlar de Festa
Major, ja que abans només es feia
l’Aplec del Remei.
L’any 1932 es van construir les llotges
del Casino.

Del 1936 al 1939 va quedar tot aturat per
la guerra i va passar a ser la seu del
PSUC. El maig de 1941 passa a ser una
llarga etapa on es fan moltes activitats
fins el 1996.
El 1946 es comença també a fer cinema.

L’any 1980 es va arranjar la façana de
l’edifici i el 2006 l’Ajuntament el fa tancar
perquè diu que no compleix la
normativa actual. Es va constituir una
comissió gestora i es porten a terme les
obres pertinents que van permetre la
nova reobertura. Actualment és una
Fundació que compta amb 300 socis.
Les obres es van fent de mica en mica i
ja estan molt avançades.

El Casino de Caldes compta amb el
grup de teatre GEC (Grup Escènic
Casino), ArtsGrup (grup d’artistes) i es
fan xerrades com Parlem d’Art, Parlem

Dissabte passat es va parlar al Casino
dels seus orígens i evolució

de Cultura Popular, i es fan cicles com
Joves músics, grans concerts,
Sessions de Rialles (espectacles
infantils), Cicle de Teatre, així com
concerts i presentacions de llibres, i

guarneix la Festa de Sant Antoni Abat
així com les 3 representacions dels
Pastorets que es fan cada any per les
festes nadalenques.
Va esmentar Vicenta Pallarès que
segons uns papers que s’han trobat,
defineixen aquest local com a Cap i
Casal de la Cultura Calderina.

Actualment i fins l’any 2025 s’ha preparat
un pla estratègic que consta de cinc
punts: un pla cultural amb tallers
d’interpretació i oratòria per joves fins a
25 anys; social: posar millores entre
entitat i socis; innovació: amb noves
tecnologies, activitats a les xarxes
socials i comunicació: amb àmplies

propostes, i respecte a conservació:
està en ple procés.

Respecte a la història del moviment
ateneista, el president de la Federació

d’Ateneus, Pep Morella, va explicar que
aquesta Federació acull a 178 ateneus
associats amb un total de 90.000 socis.
Disposa de més de 120.000 m2 d’espai
cultural,  el més gran que hi ha al país i
que està recolzat pels seus socis.
El Casino de Caldes forma part de les
37 sales més grans del país.

Laia Cuscó, regidora de Cultura, va
tancar l’acte ressaltant la quantitat d’actes
que es fan al Casino, i va dir que l’Ajunta-
ment està fent un acompanyament per
ajudar a la cultura que s’hi fa.

Text: Maria Mercè Banyuls
Foto: Esther Tenedor

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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El dilluns 17 de maig s’estrena “Moebius”
a TV3, la sèrie rodada a Caldes de Montbui

l proper dilluns 17 de maig a les
22.05h, s’estrenarà a TV3 “Moebius”,

la nova serie catalana rodada a diversos
racons de Caldes de Montbui i altres
escenaris naturals.
“Moebius” és un thriller domèstic on
tothom coneix tothom, però ningú
confia en ningú. En un entorn cada cop
més fosc i enrarit, tard o d’hora tots
esdevenen assetjats o assetjadors. Un
thriller d’investigació policial sense
policies. Una sèrie que conté els girs,
les sospites i els elements característics
del gènere, però en un ambient
aparentment tranquil, reposat, lluminós.
És una coproducció de TV3 i Veranda
TV, amb la participació del Departament
de Cultura de la Generalitat. Creada per
Eduard Cortés i Piti Español, la sèrie
consta de 10 episodis de 40 minuts,
dirigits pel mateix Cortés.

E

L’Ajuntament destina més 10.000 euros a la
restauració i el manteniment d’alguns dels
principals elements del Patrimoni Local
E ls treballs, que ja han començat, els

realitza l’empresa Gamigar, especia-
litzada en conservació del patrimoni. Les
accions es duen a terme a les termes
Romanes, a la Sala Noble de Can Rius i a
l’escultura de bronze de Manolo Hugué que
està instal·lada al Cementiri Municipal.
A les Termes Romanes s’eliminarà la pols
i l’acumulació de terres, fruit de l’erosió de
les mateixes columnes, es reposaran
petits elements de la construcció que
s’han mogut de lloc, així com també es
taparan els forats fets pels ocells.
Pel que fa a la Sala Noble de Can Rius, els
tècnics se centrar en mantenir i restaurar
les pintures de l’espai.
Finalment, també s’actuarà sobre
l’escultura de bronze de Manolo Hugué que
està instal·lada al Cementiri.En aquest cas,
els treballs seran per netejar i eliminar
taques de la figura i, posteriorment, es farà
un tractament per protegir i millorar la
lluentor de l’escultura. JDB
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E l passat mes de novembre, la talla
de la Santa Majestat de l’església de

Caldes de Montbui va ser traslladada al
Centre de Restauració de béns Mobles
de la Generalitat de Catalunya per ser
sotmesa a un procés de restauració.
El centre és una institució dedicada a la
conservació i restauració dels béns que
conformen el patrimoni cultural moble
català.
Lourdes Domedel, ha estat la restaura-
dora encarregada de dur a terme el
procés de restauració. L’objectiu de la
intervenció ha estat l’estudi i conserva-
ció de la talla i de tots els materials que la
composen, seguint el paràmetre de fer
la mínima intervenció necessària per
assolir-lo.
La talla s’ha sotmès a una desinsectació,
tractament curatiu i preventiu contra els
insectes xilòfags, i per permetre un
correcte tractament i estudi del revers, la
figura de Crist ha estat desmuntada,
podent tractar la totalitat de l’anvers de la
creu. S’ha fet una neteja mecànica per
eliminar la pols superficial, i s’ha dut a
terme la consolidació i estabilització
estructural.
La restauració ha procedit en eliminar el
reforç de tela que hi havia al cap i que
l’anàlisi de fibres havia identificat com a
tela de lli. Per altra banda, s’ha efectuat
el tancament dels forats provocats pels
insectes xilòfags tant en la Majestat com
en la creu. Els elements metàl·lics també
han estat tractats i s’ha fixat l’estrat
pictòric. Finalment s’ha procedit a fer
una neteja aquosa i una remoció
química.
El treball de restauració ha tingut lloc de
novembre del 2020 a març del 2021.
L’actuació, valorada en 9.468,25 euros,
ha estat subvencionada en part per la
Generalitat de Catalunya i la resta l’han
aportat el Bisbat, la Parròquia de Santa
Maria i les regidories de Cultura i
Patrimoni de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.
Des del 5 de maig la talla torna a estar a
l’església parroquial de Santa Maria, on
es pot contemplar l’aspecte romànic
original que la restauració a tret a la llum.

La Santa Majestat torna restaurada
a l’església parroquial de Santa Maria

La Santa Majestat de l’església
parroquial de Santa Maria
La Santa Majestat venerada a l’església
parroquial de Santa Maria de Caldes de
Montbui és la imatge de Crist Majestat.
Es tracta d’una reproducció de la imatge
antiga que es va cremar el dia 21 de juliol
de 1936 durant la guerra civil espanyola,
a excepció del cap que es va poder
salvar del mig de les flames.

Els crítics d’art situen l’origen de la
imatge entre els segles XII i XIII. Entre la
població de Caldes de Montbui corre la
llegenda que la imatge va ser portada
per una tribu bohemiana que
l’utilitzaven com a passera per travessar
rierols i torrents. Aquesta tribu es va
instal·lar a Caldes però quan va decidir
marxar de la població va resultar que la
imatge havia augmentat el seu pes.
Davant la dificultat de traslladar-la d’un
lloc a l’altre, la tribu va decidir deixar-la a
la població.
La vinguda de tribus de l’Est d’Europa

durant el segle XV a Catalunya està
documentada però no s’ha trobat cap
document que relacioni l’arribada
d’aquestes tribus i la imatge de la Santa
Majestat. La llegenda hauria servit per
donar explicació dels trets bizantins
característics de la imatge. En tot cas la
primera referència documentada sobre
la Santa Majestat és del segle XVII.
El dimarts dia 21 de juliol de 1936, gent

armada va fer una foguera davant
l’església on van cremar objectes de
culte i imatges, entre elles la Santa
Majestat. Un vilatà va poder salvar el cap
de la imatge de la foguera. El mes
d’octubre de 1937 en mossèn Ramon
Giralt, vicari de la parròquia, va
encomanar la reconstrucció de la
imatge a l’escultor barceloní Josep Rius.
Acabada la guerra es va recuperar el cap
de l’antiga imatge i es col·locà a la nova.
La nova reproducció va ser lliurada  el
segon diumenge d’octubre de 1939, dia
de la festa de la Santa Majestat.

FOTO POCH
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Opinió

Equip de Govern municipal s’ha fet
enrere de la pretensió d’obrir a la

iniciativa privada el desenvolupament
del sòl no urbanitzable de la “reserva
balneària” a l’altre costat de la Riera (les
Cremades) i ha frenat la implantació
d’un aparcament a una de les finques
d’aquesta zona.

Malgrat les reiterades afirmacions de
l’Equip de Govern municipal en el sentit
que aquestes iniciatives havien de servir
per defensar el patrimoni del municipi
(la primera) i que estaven d’acord amb
el POUM vigent (la segona), centenars
de vilatans van expressar la seva
negativa a les dues iniciatives i es va
demostrar que els argument esgrimits
per l’Equip de Govern, i de forma
insistent pel seu regidor de Planejament
Territorial (Sr. Jaume Mauri) eren erronis,
o directament falsos. O incompetència
o no.

Des d’aquí volem felicitar la ciutadania,
individualment, associacions etc. pel
seu compromís i participació, vetllant
per un territori endreçat, que permeti

L’
Un triomf de la ciutadania i del sentit comú

preservar l’activitat agrícola i que en
garanteixi un futur lliure d’amenaces.
Fent sentir la seva veu.

Ara l’Equip de Govern ha presentat una
nova iniciativa de reforma del parc de
Can Rius. En exposició pública fins l’11
de juny. En aquest nou projecte, ja no
hi ha l’aparcament il·legal a l’altre costat
de la Riera. Malgrat tot, una primera
lectura mostra que es pretén fer un gran
vial que vagi des de la Plaça de
Taununstein fins al camí de la Torre Roja
a les Cremades.

• Un gran vial que segons el projecte
presentat, no va enlloc.
• Si el camí de la Torre Roja i les
Cremades són espais i camins de
protecció especial segons indica el
POUM, quin sentit té malmetre’n el seu
inici?
• Si es vol modificar el parc, quin sentit
té un vial perifèric?
• Quin sentit té tot això?

Al nostre entendre no en té cap.
Constitueix una alteració inacceptable

del camí de la Torre Roja i una preocu-
pant escletxa. Emprendrem totes les
iniciatives al nostre abast per evitar-ho.
D’aquesta pols vindran després els
fangs.

La “Reserva de Zona Balneària” (Clau
E9) que figura al POUM, com espasa de
Dàmocles, de tant en tant apareix i ens
amenaça. La ciutadania (POUM 2003),
la Generalitat (intent de modificació el
2015) i altre cop la ciutadania (2021) fins
ara ho han aturat. Una bona part de la
ciutadania ha reiterat el seu rebuig a
saltar la riera i ha expressat el desig de
gaudir de les Cremades preservades,
agrícoles i verdes com a millor patrimoni
de Caldes i llegat per al futur. També la
secció local d’ERC (partit que avui
governa) ha expressat també amb
rotunditat que no volen fer res a l’altre
costat de la riera. Ara és el moment
d’iniciar els passos necessaris per
suprimir-la del POUM amb una mirada
llarga i profunda cap un futur més
sostenible.

No al Salt de la Riera

scric aquest article i
són les 19 hores del

dimarts dia 4 de maig.
Una massa d'aire proce-
dent del Marroc, comen-
ça a arribar de forma clara

a tota la península Ibèrica però també a
l'arxipèlag balear.

Els mapes que ens orienten per valorar
les previsions de temperatura són els
de 1.500 metres, on la influència dels
accidents geogràfics és baixa o molt
baixa. Tot i això, en aquesta època, com
en moltes de l'any, la massa d'aigua del
Mediterrani esdevé decisiva en el com-
portament termomètric en algunes co-
marques i sobretot cap a les Illes Balears.

Aquests mapes, anomenats de la
topografia de 850 hPa, o 1.500 metres
ens donaven una evolució diumenge
dia 2 provinent dels 4 graus positius en
aquesta cota fins a una evolució de 18
graus! Entre dissabte i diumenge. Vaja,
una barbaritat pràcticament de principis
de juliol. Quan repasso a aquesta hora

del vespre els valors, ja apunten
maneres. En el cas de Catalunya, la
Franja de Ponent i l'interior del País
Valencià s'han superat localment els 25
graus. A les costes de la Catalunya del
Nord, Catalunya, les Illes o les comar-
ques costaneres entre Alacant, València
i Castelló s'han superat amb comoditat
els 20 graus. La rampa ascendent
començava a ser contundent.

En aquesta època no podem parlar
evidentment de temperatures nocturnes
per no dormir o màximes asfixiants de
juliol o agost però Déu n'hi do. El motiu
de no tenir valors d'aquesta mena és
que la inèrcia tèrmica que serveix de
trampolí al juliol i agost com un reservori
de calor que és el mar, el terreny o les
estructures i materials dels edificis no
han acumulat encara les radiacions
solars i calorades dels mesos d'estiu.

Per tant, molta calor, sí, sorprenent en
alguns punts també, però sempre, a
prop del mar, amb un fre marítim
implacable. Fins i tot, amb la possibilitat

quan arriben aquestes bombolles
càlides en altura, de boires que es
formen enganxades a la superfície
marina i que, de vegades, banyen
alguns metres de les costes. Aquesta
presència fa que les temperatures
quedin molt i molt frenades comparades
amb les àrees interiors.

A veure com va aquesta massa càlida
que tocarà sostre entre el divendres dia
7 i diumenge 9 (abans d'escriure aquest
article) i, potser acabarem enregistrant
alguns valors en els observatoris
meteorològics ben sorprenents.

Per últim dir-vos que, l'experiència de
l'any passat amb la Covid i la
temperatura alta ens fa ser molt
optimistes aquesta segona quinzena de
maig que arriba ja. Calor+població
vacunada pot ser una bona combinació
que deixi estabornit aquest maleït virus.
Però atenció, no pas mort.

Francesc Mauri

Calorada primaveral
E
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
07/05/2021
Núm. Oferta

307596 TÈCNIC INFORMÀTIC/A
(CANDIDATURES FINS 10 DE
MAIG)

307566 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
307565 NETEJADOR/A PER RESIDÈNCIA

(SUPLÈNCIES ESTIU)
307514 MOSSO MAGATZEM
307455 PROFESSOR/A ALEMANY

(AUTÒNOM)
307357 TREBALL EN REFORMES

(PINTURA, MANOBRE,
FUSTERIA I ELECTRICITAT)

307089 MAÎTRE
(CAPS DE SETMANA)

307079 MAÎTRE
307045 SUPORT ADMINISTRATIU

(DIV. DEPARTAMENTS)
306781 FARMACÈUTIC/A
306779 AUXILIAR DE FARMÀCIA
306463 OPERARI CARRETONER

(contracte pràctiques)
306462 ADMINISTRATIU/VA

COMPTABLE
306460 DEPENDENT/A BOTIGA
306030 CAMBRERA
305955 FORMADOR/A OCUPACIONAL

(CP NETEJA)

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

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 l’oportunitat de formar part dels
processos de selecció que siguin d’interès
per a les persones que cerquen ocupació.

Oferta formativa de
Formació Ocupacional:
«Neteja de mobiliari
i superfícies en edificis
i locals»
El Servei de Formació Ocupacional ofereix
la formació «Neteja de mobiliari i superfícies
en edificis i locals», del 25 de maig al 22 de
juliol, de 9 h a 13,30 h (un total de 190
hores+80 hores en pràctiques en empresa).
Inscripcions a pfo@caldesdemontbui.cat

Nou horari de l’Oficina
Municipal d’Informació
al Consumidor
L’OMIC, a partir de dilluns 10 de maig,
modifica el seu horari que serà els dimarts
i dimecres de 9 a 14 h i de 16 a 18 h i els
dijous de 9 a 14 h.
Consultes a:
info@omiccaldesdemontbui.cat

Arranjaments de camins i
vorals i obertura de
franges de protecció
contra incendis
L’Ajuntament conjuntament amb la
Fundació Privada del Vallès Oriental ha
iniciat les tasques de manteniment de
camins i vorals sense urbanitzar a les
urbanitzacions i franges perimetrals de
franges de protecció contra incendis
forestals.

Campanya “Reciclem bé.
Separem bé” per fomentar
la recollida selectiva dels
residus domèstics
La Generalitat de Catalunya engega la
campanya “Reciclem bé. Separem bé”
emfatitzant la gestió de residus de
mascaretes, guants i tovalloletes humides
que s’han de dipositar al rebuig.

Enllaç a la campanya:
h t t p : / / r e s i d u s . g e n c a t . c a t / c a /
ambi ts_dactuac io /sens ib i l i t zac io /
campanyes/reciclemb_separemb/

Habitatge jove
Els joves interessats a optar a una vivenda,
d’edats compreses entre els 16 i els 30
anys, poden sol·licitar informació a través
del formulari:
(https://forms.gle/fkbWFVQ1W6jgwjsM6) ,
via mail a habitatge@caldesdemontbui.cat,
o per via telefònica, 93 865 56 56 / 93 865
55 99.Podeu visionar la representació virtual
de l’edifici i els resultats del procés de
participació al web:
https://www.habitatgejovecaldes.cat/
i a l’enllaç de Youtube:
https://youtu.be/vesgaNQaAvU

Preinscripció a les escoles
bressol municipals.
Curs 2021-2022
El procés de preinscripció a les escoles
bressol municipals serà del 10 al 21 de
maig. Es manté la preinscripció telemàtica,
i el tràmit es podrà fer tot en línia, a través
del web de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, en l’apartat de tràmits,
preinscripció i matriculació. Aquelles
famílies que no disposin dels mitjans per a
dur a terme el procediment telemàtic, i amb
l’objectiu de garantir l’equitat, disposaran
d’uns dies per poder lliurar les sol·licituds
de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà
demanar cita prèvia a l’escola bressol que
les famílies hagin escollit en primera opció.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Maig 2021
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 17 de maig.
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

Tarruell
c/ Sant Ramon, 7 – Tel.93 865 09 97
R.T.Maynou
Av. Pi i Margall, 36 – Tel 93 865 41 46
La Font del Lleó
c/ Forn, 5-7 – Tel. 93 865 00 97
Ruano
c/ Sabadell, 45 – Tel. 93 865 05 66
Huber
c/ Folch i Torres, 4 – Tel. 93 865 26 45
La Rotonda
Pl. Lluís Companys, 4
Tel. 93 865 58 98
Neus
c/ Santa Teresa, 8 – Tel. 93 862 21 93
L’Ametller
Av. Pi i Margall, 183
Tel. 93 865 49 96

Farmàcies de guàrdia a la nit:
(de 22h a 00.30h) trucar a la Policia
Local (93 865 41 41).
A partir de les 00.30h:
Farmàcia Viñamata de Granollers,
c/ Museu, 20.

L’

El 54% de la població
que pateix asma són dones
amb una mitjana d'edat
de 41 anys

any 2019, a Catalunya, més de 560.000 persones patien asma. De la població
afectada un 54,2% són dones amb una edat mitjana de 41,3 anys. El nombre

més gran de casos en els homes apareixen en l’adolescència, mentre que en les
dones acostuma a aparèixer dels 40 als 44 anys.
La taxa de prevalença de persones amb asma, segons dades de l’any 2019, era
de 72,08 casos per cada 1.000 habitants i la taxa d’incidència de la malaltia,
corresponent als nous casos detectats, va ser de 4,95 per cada 1.000 habitants.
Les persones amb asma presenten altres malalties cròniques. En el cas dels homes
aquesta comorbiditat és molt més pronunciada fins als cinquanta anys i
majoritàriament presenten 2 o 3 malalties cròniques. En el cas de les dones la
comorbiditat es manté durant tota la seva vida amb la diferència que fins als quaranta
anys presenten 2 o 3 malalties cròniques, però a partir d’aquesta edat en presenten
més de tres.

Causes i tractament de la malaltia
L’asma és una malaltia respiratòria crònica que pot aparèixer a qualsevol edat,
encara que quan els pacients són infants, en arribar als cinc o set anys, els
símptomes acostumen a desaparèixer, principalment les al·lèrgies, mentre que en
adults la malaltia és més llarga.

Els símptomes més comuns de la malaltia acostumen a ser la sensació de dificultat
per respirar tos seca, sensació de pressió i xiulets al pit. Són símptomes que
acostumen a empitjorar durant la nit i la matinada. Els pacients poden patir atacs
d’asma, que acostumen a alternar amb períodes asimptomàtics, o bé crisis d’asma
que és com es diu quan els símptomes apareixen de manera sobtada.
L’asma és una malaltia que no té cura, però els símptomes poden anar disminuint
amb el pas del temps, o bé es poden anar controlant les crisis que el pacient
pateix amb un tractament controlat. Actualment l’asma es tracta amb medicaments
broncodilatadors, que fan que s’obrin els bronquis i entri més aire, aconseguint
una millora ràpida dels símptomes, i els medicaments antiinflamatoris que
corregeixen la inflamació dels bronquis. Els medicaments antiinflamatoris es
poden utilitzar durant un període més llarg de temps que els broncodilatadors, i
sense que el pacient tingui simptomatologia. Entre aquests medicaments, els
més utilitzats són els corticoides inhalats. CATSALUT
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- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

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

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

C/ Salvador Codina, 19 - Tel. 93 865 28 15
Caldes de Montbui  (hores convingudes)

1313131313

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

T

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Nens d'alta demanda:
què són i com tractar-los?

ambé es coneixen com a nens de màximes cures o necessitats. La primera
vegada que es va parlar d'ells va ser de mà del Dr. William Sears, qui va

incorporar aquest concepte per a definir a uns nens molt més intensos i
demandants d'atenció que la resta.
No són nens malalts ni especials, al contrari. Solen ser intel·ligents, curiosos i
desperts, i en la seva edat adulta, encara que continuaran sent demandants,
sabran canalitzar-ho i ho convertiran en qualitats molt positives, com l'empatia i la
sensibilitat cap als altres.

Les característiques principals que distingeixen a aquests nens són:
- Hipersensibilitat (qualsevol soroll o estímul exterior els afecta).
- Solen mostrar-se insatisfets i disconformes amb tot. Sembla que res els valgui,
encara que en el fons no sigui així.
- Dormen poques hores malgrat l'energia que desborden durant el dia. No faran
migdiades, o seran curtes i és freqüent que es despertin durant la nit.
- Són molt impredictibles. Els mètodes que funcionen amb ells un dia poden no
ser útils l'endemà.
- Són absorbents. Sempre necessiten més. Són nens que no paren i que per tant
esgoten a qui tenen al costat.
- Solen menjar contínuament, però no per gana, sinó simplement perquè els calma
i se senten atesos.
- Necessiten molt contacte físic dels seus éssers estimats. Necessiten estar
enganxats a un adult (generalment la mare) per a tot (per a dormir, donar-li la mà
mentre caminen o fan una passejada...o ser agafats en braços quan són bebès).

Si tenim un fill d'alta demanda, no hem de preocupar-nos, puix no tenen cap
problema. Tan sols hem de tractar-los concorde a les seves necessitats.
Per a portar millor la situació no obstant això, hem d'adoptar una actitud positiva,
tenir paciència, atendre els seus requeriments (ja que no es tracta de capritxos),
donar-los molt afecte i treballar les seves emocions.
També ajudarà molt el fet d'establir rutines concretes perquè els donarà una major
seguretat. EVA REMOLINA
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Galetes de xocolata i mongetes azuki

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

Ingredients:
1/2 tassa de mongetes azuki cuites
1/4 tassa d'oli de coco fos
1/2 tassa d'atzavara o xarop d'auró
1 culleradeta de llevat químic
1 culleradeta de bicarbonat de sodi
1/2 tassa de cacau en pols sense sucre
1/4 culleradeta de sal
1 tassa de farina d'ametlles mòltes
1 culleradeta de suc de llimona
1/2 tassa de llavors de xocolata

Preparació:
Comencem escalfant el forn a 170ºC.
Després, esbaldim bé i escorrem les
mongetes azuki (si preferiu cuinar-
vosaltres n'hi haurà prou que les
escorris).

Col·loquem en un processador d'ali-
ments tots els ingredients, menys les
llavors de xocolata, i els triturem fins a
obtenir una massa compacta. Afegim
3/4 parts de les llavors de xocolata i
remenem bé.

Guardem la massa obtinguda a la nevera
una mitja hora. Fem servir una cullera de
gelat per recollir la massa en petites boles
i les anem col·locant en una safata de
forn folrada amb paper sulfuritzat,
deixant suficient espai entre elles perquè
s'expandeixin.

Pressionem amb cura unes llavors de
xocolata sobre cada galeta i posem al
forn uns 15 minuts sense utilitzar el
ventilador, perquè no s'assequin.
Deixem refredar bé abans de degustar,
d'aquesta manera s'enduriran i serà més
fàcil manejar-les, ja que acabades de fer
la massa està bastant tova.
Hidratar en llet i a gaudir!

Consells per conservar les galetes
Aquestes galetes de xocolata i mongetes
azuki no són cruixents, sinó que tenen
més aviat la consistència semblant a un
pa de pessic.
De totes maneres, aguantaran perfecta-
ment fins a deu dies si seguiu els
consells que us donaré a continuació:
Guardeu en un recipient hermètic, sec i
net. Tampoc és recomanable que
guardeu juntes diferents tipus de galetes,
perquè es poden barrejar els sabors.
No les poseu al costat de fonts de calor
o llocs humits

Abans de guardar-convé deixar-les
refredar completament
També podeu preparar una mica més
de massa, donar forma a les galetes,
col·locar-les separades en una safata,
congelar-les i un cop congelades,
desenganxar de la safata i guardar-les
en una bossa al congelador. Quan
vulgueu consumir-les, les podeu
enfornar congelades, n'hi haurà prou
amb afegir un parell de minuts més al
temps de cocció. DIT I FET



Serveis

c/ GEORGE LAWRENCE, 10
-  CALDES DE MONTBUI  -

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

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

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

Reflexions

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

    Assessorament de la seva
    activitat sense compromís

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

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

RAMON PICANYOL
Instal.lador Autoritzat

d’Aigua, Gas i
Electricitat

PROGRAMES DE TELEVISIÓ :
. Néixer de Nou: darrer diumenge
de mes a partir de les 10h a TV3.
. Buenas Noticias TV:
Cada diumenge a les 9,45h per La 2.

1515151515

Cases, oficines comunitats,
postes a punt, vidres...
FALTA PERSONAL
Tel. 630 943 851

NET BULLON Empresa de neteja

Déu fa justícia
   El 27 de gener de 2005 – aniversari de l’alliberament del camp de concentració de
Auschwitz- fou declarat per les Nacions Unides com a Dia internacional dedicat a la
memòria de les víctimes de la ideologia nazi. S’espera que aquest recordatori condueixi
a la humanitat a comportar-se millor i a ser més justa. No obstant això, des d’aquell
alliberament l’any 1945, s’han produït molts genocidis... Sense parlar d’aquests casos
extrems, quantes persones a tot el món han patit i pateixen encara injustament a les
presons o als camps: judicis amb sentències injustes, arrestos arbitraris, tractes indignes
... Quantes vegades es fa mal a algú en la seva causa! I creu que ningú ho veu?.
   Sí, el Déu just ho veu; i és molt solemne pensar-hi. Déu fa justícia, i un dia retribuirà a
cadascú segons els actes que hagi comès (Apocalipsi 20: 12-13).  Tant botxins com a
víctimes seran avaluats segons la mateixa norma, és a dir, la justícia del Déu sant.
   La seva mirada també hi era quan els homes van condemnar injustament el seu Fill a
una terrible mort. Va permetre que això succeís perquè estima tots els homes i perquè
el sacrifici de Jesucrist era imprescindible per a la seva salvació.  Per tant, els éssers
humans són culpables per haver matat al Fill de Déu. No obstant això, mitjançant
aquesta mateixa mort, tothom que es reconeix pecador y creu en Jesús obté el perdó.
Déu és just i no l’imputa les seves faltes perquè Jesús ja les va expiar.
Tots els que creuen son “justificats gratuïtament por la seva gràcia”  (Romans 3:24).
                                                    Fins la setmana que ve, si Déu vol!

Convocatòria d'ajuts
per a esportistes
individuals locals
La Junta de Govern Local de
l'Ajuntament, en la sessió ordinària del
dia 4 de maig de 2021, va aprovar la
convocatòria per a la concessió d'ajuts
a esportistes individuals locals
subjectes a les bases reguladores
publicades al BOP de Barcelona el dia
16 de novembre de 2020. Aquests ajuts
tenen com a finalitat oferir un
recolzament econòmic per tal d’assolir
la millora qualitativa en el rendiment
esportiu, el reconeixement de l’apor-
tació a la societat calderina i la promoció
de la vila de Caldes de Montbui com a
imatge turística arreu del món.

El període per presentar les sol·licituds
per a la concessió d'ajuts per a
esportistes locals (temporada 2021-
2022), comença el 18 de maig i finalitza
el 8 de juny. Es poden presentar  telemàti-
cament o a l’OAC amb cita prèvia.
Poden sol·licitar els ajuts les persones
beneficiàries o els pares, les mares, els
tutors legals o les persones encarre-
gades temporalment o definitivament de
la guarda de les persones beneficiaries
en cas que l’esportista sigui menor
d’edat.

Poden ser persones beneficiàries els i
les esportistes que acreditin:
. Haver nascut a Caldes de Montbui i/o
constar al cens municipal ( mínim quatre
anys de residència).
. Disposar de llicència federativa vigent,
tramitada per la Federació de la corres-
ponent modalitat.
. No estar inhabilitat o tenir sanció
federativa per falta greu o sanció per
expedient de dopatge.
. No tenir cap tipus de llicència i/o
contracte professional o similar.

Els ajuts s'atorgaran segons la pun-
tuació obtinguda de l'aplicació del
barem descrit a les bases.




