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Agenda
Dissabte 29 de maig
Avda. Pi i Margall 32
de 17,30 a 20,30h
Tot Música Ensenyament surt al carrer.
En motiu de les portes obertes, es
realitzaran micro-concerts i tallers
davant l’escola.

Diumenge 30 de maig
Parc de Can Rius
18h
Concert “Caldes Is Hell”.
Preus: 3-18 anys: 5 euros; +18 anys: 10
euros; Fila zero:10 euros.
Org. Ajuntament de Caldes de Montbui;
El Centre, Ateneu Democràtic i Pro-
gressista i la Creu Roja. 
Col.labora: entrapolis.

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

Dimecres 2 de juny
Espai Can Rius
10h
Jornada d’experiències de transició
energètica als polígons industrials.
L’Associació de Municipis de la Riera de
Caldes (AMERC) organitza aquesta
jornada centrada en experiències de
transició energètica aplicades a
polígons d’activitat econòmica (PAE),
dins del programa de foment de la
transició energètica als PAE de la Riera
de Caldes.

Dijous 3 de juny
Mirador de l’Elisabeth Eidenbenz (Barri
Puigdomí)
19h
Inauguració del Mirador de l’Elisabeth
Eidenbenz. situat al final del carrer de
Sant Jordi.

Dissabte 5 de juny
Casino de Caldes
19h
Concert de Luís Robisco.
Preu: 10 euros. Venda d’entrades a:

www.caldescultura.cat. Org. Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament de Caldes.

Dimarts 8 de juny
Aparcament c/ Escoles Pies
De 8 a 13h
Deixalleria mòbil.  S’hi pot portar oli
vegetal o mineral, tòners, medicaments,
aerosols, pintures, vernissos, piles i
bateries, fluorescents, bombetes, roba,
petits electrodomèstics, vidre, CD’s,
videos...Es recomana no utilitzar la
deixalleria mòbil per portar-hi els residus
que es poden recollir en els contenidors
de carrer, vidre d’envasos, envasos de
plàstic, llaunes, bricks, i paper i cartró.
Tampoc per la recollida de mobles, ja
que l’espai és limitat i aquests es poden
recollir amb el servei de recollida de
mobles, trucant a l’Ajuntament o bé
portant-los directament a la deixalleria
del carrer del Priorat.

Del 2 al 6 de juny
Caldesflor-Corpus 2021
Org. Acció Cívica Calderina
Vegeu programa a lapàgina 4.
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Vicenç Ferreres presenta Op. 32, el seu últim
curtmetratge enregistrat a la Sala Noble
de can Rius

mb les entrades esgotades, la
productora Plans Films amb el

calderí Vicenç Ferreres al capdavant, va
estrenar el passat cap de setmana el seu
últim curtmetratge, Op.32.
Amb entrades gratuïtes, però amb cita
prèvia a través de la web de Cultura
Segura, dissabte vespre i diumenge al
migdia, la Sala Noble de Can Rius va
ser l'espai idoni pel visionament d'un
documental enregistrat en el mateix lloc.

La temàtica del curtmetratge, que està
inspirat en la història real d'una de les
protagonistes, no podia ser més actual:
enmig de la pandèmia de la Covid-19
s'organitza un concert de música
clàssica en una sala noble.
Allà, dues treballadores del servei de
neteja, la Maria i la Vera, una d'elles
immigrant, han de deixar tot a punt
perquè l'esdeveniment sigui un èxit de
"cultura segura".

El títol d'Op. 32 és el nom d´una peça de
piano de Serguei Rakhmàninov, que és
interpretada durant l'esdeveniment
cultural.
Abans de la presentació, Vicenç
Ferreres va comentar que l'any passat

la productora Plans Films no va poder
treballar per culpa de la pandèmia, però
a finals d'any va decidir enregistrar un
curtmetratge en un dia, respectant la
normativa de ser un màxim de 6
persones.

Lola Rascón, Elisabeth Esteve i Daniela
Bîrsa són les tres actrius vinculades a
Caldes de Montbui que juntament amb
tres persones de l'equip tècnic van

enregistrar el curtmetratge, que té una
duració final de 15 minuts.

Aquesta és la primera incursió a la ficció
de la productora Plans Films, que des
de 2014 ha fet documentals de temàtica
cultural i musical, seleccionats a
festivals de Portugal, Mèxic i Argentina i
al Festival Internacional de Documentals
Musicals In-Edit de Barcelona.
El curtmetratge ha sigut seleccionat al
Boden International Film Festival 2021
de Suècia, amb una música que la signa
el calderí Ramon Solé.

Després de la projecció hi va haver un
concert de piano a càrrec de Daniela
Bîrsa i Josep Maria Ricomà. JDB

MMB
JDB
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 partir de dilluns 24 de maig se
segueixen relaxant algunes de les

mesures actuals per contenir l’epidèmia
de COVID-19 a Catalunya. El Procicat
ha aprovat tres mesures principals:
Reunions socials: De 10 persones com
a màxim.
Augment d'aforaments: En teatres i
cinemes fins al 70% i en comerços i
universitats al 50%.
Pel que fa a la restauració, les noves
mesures ja han entrat en vigor:
S'allarga l'horari d'obertura de 6 a 24
hores.
S'amplia l'aforament interior fins al 50%.
S'amplien fins a 6 els comensals per
taula, excepte convivents.
Es recupera el consum en barra, amb
una separació interpersonal d'1,50
metres.

Mesures previstes contra la COVID-19
a partir del 24 de maig
A

cció Cívica Calderina aquest any,
té la voluntat d’organitzar Caldes-

flor-Corpus 2021 de manera reduïda
respectant les mesures de seguretat
sanitària establertes.
Per això, tot i que està pendent la cele-
bració dels 25 anys de la recuperació
de les catifes de flors a Caldes, faran 2
catifes per adults, una d’infantil i una
del projecte Internacional, Pregàries
amb Art, dedicada als països que
actualment estan amb índex alarmant de
la Covid 19: Índia, Japó, Brasil i
Colòmbia, especialment.

PROGRAMA
XXI Mostra floral

Els dies 2, 3 i 4 de juny:
Muntatge de  la mostra floral al casc
antic.
A les Termes Romanes, l’exposició de
roses i l’ou com balla.
Tota la setmana hi haurà  l’exposició de
quadres a les botigues del carrer Pi i
Margall, Montserrat,  Asensi Vega, plaça
de l’església, carrer Forn, plaça de la
Font del Lleó i carrer de Vic.

3 de juny:
A les 11 h: Jurat del XII Concurs
d’aparadorisme i decoració interior
Cormeçflor.
Els dies 2 i 3 de juny catifaires d’ACC
participaran a les activitats de la
Federació Catalana d’Entitats Catifaires
a la catedral de Barcelona i a Montserrat.

Dia 4 de juny:
Tallada de flor al pati del
Col·legi del Carme.

Dia 5 de juny:
A les 9 h: Inici de les
catifes d’adults a la
plaça del Lleó. Les
confeccionaran els
grups que han decidit
participar i la Comissió
de Corpus.
A les 10 h: Inici de la
catifa infantil.
Cal assistir amb un acompanyant adult
i apuntar-se prèviament fins al  dia 1 de
juny  al correu:
acc@acciocivicacladerina.cat.
A les 18 h: Inauguració de la XXI Mostra
floral i passada per les catifes amb les

autoritats locals, la Sra. Àngels Torras
del Dep. de Cultura de la Generalitat i la
Sra. Francisca Alsina, presidenta de la
taula del Tercer Sector.
Inauguració de l’exposició de fotogra-
fies a l’Espai d’Art Casino: 25 anys de
catifes a Caldes.

Dia 6 de juny:
A les 11:30 h. Celebració de l’ofici de
l’Eucaristia.
A les 18 h.  Desfeta de les catifes.
Actuació de la colla de Geganters i
Bastoners de Caldes.

Torna Caldesflor-Corpus del 2 al 6 de juny
A
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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 -

E l Ple de l’Ajuntament del mes de març
va aprovar posar el nom de Mirador

de l’Elisabeth Eidenbenz al mirador
situat al final del carrer de Sant Jordi.
El 3 de juny, a les 19 h, es farà l’acte
d’inauguració del Mirador de l’Elisabeth
Eidenbenz, situat al final del carrer de
Sant Jordi.
La proposta de posar el nom d’Elisabeth
Eidenbenz és fruit de la iniciativa
particular d’un veí del municipi. En
concret, de Joaquim Campistrón, usuari
de l’Arxiu Històric, que va presentar la
proposta el gener del 2020.
Elisabeth Eidenbenz va ser la
fundadora de la Maternitat d’Elna, una
institució humanitària fundada el mes
de novembre de 1939, durant la Segona
Guerra Mundial.
A la maternitat hi van néixer 597 infants
de mares exiliades provinents dels
camps de refugiats propers a Elna (a la
comarca del Roselló, a la Catalunya Nord).

l passat diumenge 23 de maig, el
grup vocal Tot Cor Gòspel de l'escola

Tot Música Ensenyament, va fer un
concert a l'església de Santa Maria de
Caldes de Montbui.
Sota la direcció d'Alba Bericat, el cor va
interpretar un repertori variat i conegut
de la música vocal d'aquest estil. Tot i
ser un nombre reduït de cantaires el cor
va mostrar-se entusiasta i content de
poder fer aquest concert resultat de molt
esforç, ja que aquest curs ha estat
complicat donades les circumstàncies
sanitàries. Així i tot, el cor no ha defallit i
ha treballat regularment (sigui
presencialment o de manera virtual).
L'oportunitat de presentar públicament
el resultat d'aquests assajos ha estat
molt gratificant. L'escola Tot Música
Ensenyament agraeix la perseverança i
il·lusió de tots els cantaires i l'energia
transmesa de la seva directora i encara
el proper curs amb el repte d'engrescar
a més cantaires a gaudir cantant i a
conèixer la música gòspel.

Concert de gòspel a l’església Santa Maria
El proper cap de setmana, amb motiu
de les portes obertes, Tot Música
Ensenyament surt al carrer oferint Micro-
concerts i tallers davant l'escola, al carrer

Pi i Margall. Tancarà el curs amb el
concert Simfònic que es portarà a terme
el dissabte 12 de juny a les 6 de la tarda
al pati de l'espai juvenil El Toc.

Inauguració del Mirador de l’Elisabeth
Eidenbenz
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Anem al Casino

Dissabte 5 de juny
Casino
19h Concert de Luís Robisco.
Preu: 10 euros.
Venda d’entrades a:
www.caldescultura.cat.
Org. Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Caldes.

Dies 6 i 12 de juny
Casino
De 12 a 14h  Diada de portes obertes.

L’aquarel·lista Joan Coch va parlar al Casino
sobre l’Aquarel·la Contemporània 2.0
D ins del cicle “Parlem d’Art” que

organitza el Casino de Caldes per
incentivar i posar en valor l’art, dissabte
passat aquesta entitat va portar al seu
Espai d’Art un dels millors aquarel·listes
del país, Joan Coch, que va parlar dels
aquarel·listes actuals fent també
referència als del passat i com la tècnica
ha anat avançant des dels primers
moments que es va començar a pintar.

Durant la xerrada, Coch va fer referència
a artistes que li agraden molt com,
William Turner, Fortuny, Josep Tapiró, i
de més actuals com Castellet entre
d’altres.
Coch va explicar com aquesta tècnica
atrapa a tanta gent perquè permet
moure’t amb pocs elements i no té la
problemàtica del color o l’olor que
desprèn i també es pot treballar amb
formats petits. La sensibilitat que
transmet aquesta tècnica atrapa molt, va
dir l’artista, que sempre l’ha fet servir, i
que de 10 anys cap aquí fa servir un
estil molt particular, cosa que ha fet que
destaqui entre els aquarel·listes.
L’artista abans de pintar passa molt de
temps observant i actuant amb molta
prudència. També va explicar que
actualment l’aquarel·la s’està posant a
un nivell molt bo.

Joan Coch ha exposat moltes vegades
les seves obres al Casino de Caldes i
ha participat en els concursos de pintura
ràpida obtenint molts premis, el darrer
va ser el mateix dissabte amb un tercer
premi. Actualment està fent moltes
classes online i està preparant noves
sortides a fora, ara que sembla que la
pandèmia va a la baixa. MMB

www.revistatotcaldes.com
la informació on-line!

MMB
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L’OnCodines Trail del proper 29 de maig
s’adapta al context sanitari i incorpora
testos d’antígens per als participants

l repte esportiu i solidari per equips
OnCodines Trail es farà, finalment,

el 29 de maig com una prova segura
per a participants, voluntaris i
organitzadors. Després de tres
ajornaments com a conseqüència de
l’esclat de la pandèmia de la Covid-19,
l’OnCodines s’ha adaptat al moment
pandèmic i comptarà amb la participació
d’un centenar d’equips dels 113 inscrits
inicialment.
L’equip organitzador de l’OnCodines
Trail ha incoporat al Centre Excursionista
Sant Feliu (CESF) en l’organització de
la prova que se suma al Club Atlètic
Sant Feliu. D’aquesta manera, el repte
compta amb el suport i l’aval de la FEEC,
que ha donat el vist i plau al protocol
sanitari de la prova.
Elements clau que s’han incorporat
perquè l’OnCodines sigui un espai
segur:
- L’equip organitzador ha sumat un
responsable Covid encarregat de
dissenyar i fer el seguiment de les
mesures de prevenció.
- L’esdeveniment transcorre en la seva
totalitat a l’aire lliure i, per tant, en cap
moment s’acomulen participants i
voluntaris en espais no ventilats. Els
espais tancats previstos en l’edició del
21 de març de 2020 s’han suprimit.
- Redacció d’un Protocol COVID que
agrupa totes les mesures de prevenció
i que serà conegut, compartit i acceptat
per tots els membres que participin. A
més, tothom haurà de signar  la
declaració responsable per a participar.
- Totes les persones implicades en la
prova passaran un test d’antígens
facilitat per l’organització i finançat pels
11 Ajuntaments que donen suport a la
prova. Els prop de 600 participants, més
de 200 voluntaris i els 25 membres de
l’staff se l’hauran de fer entre 24 i 28 hores
abans de l’esdeveniment.

El repte passa de dos a tres recorreguts
(72, 55 i 43 km)
L’OnCodines Trail també s’ha adaptat a
la situació sanitària amb modificacions

en el recorregut. A petició de Protecció
Civil i Salut Pública s’han hagut de
suprimir i buscar alternatives a alguns
trams urbans del traçat inicial i s’han fet
algunes variants entre caminants i
corredors per evitar que hi hagi
embussades. També s’adaptaran les
sortides que seran esglaonades i
planificades en funció dels ritmes dels
equips.

A més, s’ha passat dels dos recorreguts
inicials, a tres recorreguts: L, M i S. Un
recorregut de 43 quilòmetres caminant
se suma als dos inicials de 55 caminant
i 72 corrent. D’aquesta manera, es
facilita, que les persones que no han
pogut entrenar prou o que tenen por de
no complir amb els temps de pas,
puguin participar de l’esdeveniment.
El recorregut té sortida i arribada a Sant
Feliu de Codines i transcorre per un
total d’11 municipis del Vallès Oriental i
el Moianès: Sant Quirze Safaja, Figaró,
la Garriga, l’Ametlla del Vallès, Les
Franqueses del Vallès, Granollers,
Canovelles, Santa Eulàlia de Ronçana i
Caldes de Montbui. Recorrent indrets
emblemàtics com Sant Miquel del Fai,
Puiggraciós, el Passeig de la Garriga, el
Castell de Montbui o la plaça de la Font
del Lleó de Caldes, entre molts d’altres.

Un repte solidari que ja ha aconseguit
més de 83.000 euros contra el càncer
Els equips que participen a l’OnCodines
ho fan amb un doble objectiu: completar
la cursa i recaptar un mínim de 600 euros
per equip que es destinen íntegrament
a la Fundació Oncovallès. En aquest
sentit, la participació a la cursa requereix
(a banda de la inscripció de cada un
dels participants per les despeses

d’organització) la donació de cada
equip. Fins al moment s’han aconseguit
83.000 euros però els donatius als
equips es mantenen oberts.

Com neix l’OnCodines?
Els impulsors de l’OnCodines Trail són
un grup de corredors de Sant Feliu de
Codines que, des de fa uns anys,
participen a l’Oncotrail, una cursa per
equips que es fa a Palafrugell, així com
en altres curses solidàries. La pèrdua
de la Glòria, membre de l’equip, com a
conseqüència d’un càncer, ha fet que
aquest grup de persones es decidís a
impulsar aquesta iniciativa.
El 10 de setembre de 2019, en una
presentació al centre cívic de Sant Feliu
de Codines, el repte va ser apadrinat per
l’alpinista Sergi Mingote i l’atleta Eli
Gordón.
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issabte passat a la tarda es va
celebrar al Parc de l’Estació un

concert amb la Cobla Sant Jordi-Ciutat
de Barcelona amb les estrictes mesures
de seguretat sanitària.

Aquest va ser un pre-concert de
celebració del 50è aniversari de l’Aplec
de Sardanes de Caldes de Montbui i va
ser organitzat per l’Agrupació Sardanista
Calderina.

D
Concert Pre-50è Aplec de Sardanes

MMB
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E l passat 13 d’abril es van donar a
conèixer els resultats de l’estudi

“Applying Mentoring”, sobre els efectes
de la mentoria social per a les persones
migrades i refugiades. En aquest estudi,
dut a terme per investigadors de cinc
universitats de l’Estat espanyol i liderat
per la Universitat de Girona, hi van
participar diversos projectes de
mentoria, entre els quals el projecte de
Mentoria de Caldes de Montbui.

L’estudi ha analitzat l’impacte de la
mentoria en tres grups clau: l’adoles-
cència d’origen migrant, el jovent no
acompanyat i les persones adultes
sol·licitants d’asil. En tots els casos, la
investigació demostra que les persones
mentores ofereixen un recolzament molt
rellevant en els moments de transició
que viuen les persones mentorades,
que suposen un risc important per a la
seva salut mental.

En termes generals, la recerca conclou
que els projectes de mentoria analitzats
afavoreixen la inclusió social de les
persones migrades i refugiades, tot
complementant el recolzament formal i
administratiu dels centres educatius, els
serveis socials i les entitats d’acollida.

L’estudi demostra que en el cas
d'adolescents migrats es veu que tenen
millor rendiment escolar si estan
mentorats. Alguns aspectes en què es
concreta la millora és que l'aprenentatge
de la llengua és dues vegades millor
quan compten amb el suport d'una
persona mentora i que redueixen a la
meitat el temps d'estada a les aules
d'acollida. El professorat també constata
que aquests joves participen fins a tres

Un estudi demostra l’impacte positiu
de la mentoria social

vegades més activament a les classes,
perquè tenen més seguretat i confiança.

Una experiència positiva per a ambdós
participants
La investigació conclou, d’altra banda,
que les persones voluntàries que
exerceixen de mentores també es
beneficien d’aquestes relacions. S’ha
pogut constatar com el voluntariat té la
possibilitat de contribuir de manera
pràctica a un bé social. A més, destaca
el fet d’haver de posar en pràctica
l’empatia, saber escoltar l’altre, conèixer

una altra realitat cultural i tenir el difícil repte
d’oferir suport a una altra persona o perso-
nes evitant caure en el paternalisme.

La Mentoria ha demostrat la seva
efectivitat en altres municipis i països
en la millora de les habilitats socials i
cognitives, el benestar emocional i el
desenvolupament d’una identitat
positiva.

El projecte Mentoria a Caldes de
Montbui
La mentoria social és una eina
d’intervenció social que promou la
construcció de relacions entre persones
que voluntàriament s’ofereixen per a
proporcionar suport a altres persones
que es troben en una situació de
vulnerabilitat. Aquesta relació ve sempre

motivada i supervisada per una persona
professional. Els objectius del projecte
són prevenir l’aïllament i el risc
d’exclusió social dels infants i joves
estrangers acabats d’arribar, ajudar-los
a conèixer millor el poble i a aprendre
català, ajudar-los a desenvolupar el seu
potencial i afavorir la seva inclusió
cultural, social i lingüística.

El projecte Mentoria, impulsat per
l’Ajuntament de Caldes de Montbui en
col·laboració amb Caldes Solidària, és
una eina d'acollida i de prevenció

adreçada als infants i joves nouvinguts
que acaben de ser reagrupats. Els
mentors els fan un acompanyament,
d'una durada mínima d'un any, per
ajudar-los en les seves necessitats, a
conèixer millor el poble, i ser un referent
per a ells.

El projecte Mentoria a Caldes es va
iniciar l’any 2014. Durant aquests anys
hi ha hagut 64 parelles de Mentoria, amb
infants i joves arribats de 15 països.
Actualment hi ha 18 parelles actives amb
infants i joves d’entre 9 i 19 anys,
procedents de 9 països (Paraguai,
Colòmbia, Marroc, Xina, Armènia, Mali,
Guatemala, Pakistan i Honduras). El curs
2020/21, tot i la pandèmia, s’ha continuat
amb el projecte, combinant les trobades
virtuals i les presencials.
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Opinió

quests són els ano-
menats centres d'ac-

ció. Els anticiclons són les
àrees d'aire més pesant.
Això significa que tenen
una tendència més està-

tica, sense grans moviments
verticals ni horitzontals. La pressió
considerada normal és de 1.013
hPa. Pressions superiors són
considerades com a zones
d'anticicló. Les borrasques, en
canvi, són àrees on l'aire no pesa
tant, és més lleuger. Com més avall
dels 1.013 hPa, són més potents.

Hi ha àrees al planeta on sovintegen
anticiclons i a on sovintegen les
borrasques o depressions.

Un dels més coneguts per nosaltres és
l'anticicló de les Açores i que forma part
d'un dels cinturons planetaris d'anti-
ciclons que es troben a latituds
semblants. Ens acostuma a afectar de
forma més intensa en època hivernal,
encara que també durant altres mesos
de l'any. A l'hemisferi sud, el seu germà
bessó, però amb gir dels vents en sentit
contrari a les agulles del rellotge, és
l'anticicló de Santa Helena. Al voltant de

Anticiclons i borrasques
l'anticicló de les Açores, hi bufen els
alisis. Són vents que, des de l'època
dels descobriments, es coneixen. Calia
trobar-los per inflar les veles i poder
navegar. Són els "trade winds" o vents
del comerç.

Les borrasques o depressions porten
tot el contrari. Els vents poden ser forts i
anar acompanyats de precipitacions. La
borrasca d'Islàndia és la més important
del centre i nord d'Europa, però a casa
nostra tenen importància la borrasca del
Golf de Cadis i, sobretot la borrasca del
Golf de Gènova. Aquesta darrera és la
causant de les tramuntanes i mestrals
que ens afecten sovint a moltes
comarques de Catalunya. La presència
força continuada d'aquesta Tramuntana
al Cap de Creus, al Cap de Cervera a la

Catalunya del Nord o al Golf de Lleó
està relacionada amb la gran freqüència
d'aquest mínim de pressió, sobretot en
època hivernal. Un estudi dels anys 50
fet pel servei meteorològic britànic va
arribar a la conclusió que, en època

hivernal, el Golf de Gènova és l'àrea
ciclogenètica número 1 del Planeta!
És a dir, en llenguatge entenedor, el
Golf de Gènova és a l'hivern el punt
del planeta en el qual es detecta el
nombre més gran de mínims de
pressió. Què no vol dir de grans i
profundes borrasques, sinó només
mínims de pressió que, a recer dels
Alps creen una circulació molt
continuada de vents del nord i nord-
oest a la zona.

Arreu del món n'hi ha d'altres, com us
deia, seguint cinturons latitudinals.
Anticiclons com el de Hawaii, el de
l'Índic o el Pacífic sud són dels més
coneguts, però també els àrtics i
antàrtics. De borrasques, potser una de
les més conegudes és la de Sonora a
Mèxic o, al voltant de l'anticicló àrtic,
llisca la borrasca de les Illes Baffin cap
al nord-est de Sibèria.

Francesc Mauri

mb  aquest títol va es-
criure la meva filla una

redacció quan era petita, per
fer els deures de l’escola sent
premiat per la manera

divertida com explicava les aventures
d’una noia que es trobava a la ciutat i
buscava un lavabo perquè s’estava fent
un pipi; va donar tantes voltes i va passar
tantes... que al final es va fer pipi a sobre,
després descobreixes que tot plegat era
un malson , per sort!
Doncs a la vida real cada vegada que
em trobo en aquesta situació somric
recordant aquesta redacció narrada
amb molt d’humor.
Fa pocs mesos quan els bars estaven
tancats, vaig veure que a les notícies
parlaven que aquest fet havia posat de
manifest el problema a les ciutats i

A
I no vaig trobar un lavabo

poblacions: no hi han lavabos públics!
I moltes persones que tenen problemes
de salut com per exemple colon irritable,
malaltia de Cron o simplement perso-
nes que estan medicades amb diürè-
tics, persones amb poliúria, etc..es van
trobar amb veritables problemes per
trobar un lavabo. Vaig pensar que estava
bé que s’adonessin que això és una
mancança important a la que s’hauria
de posar remei, però malauradament la
notícia va quedar aquí i no es va posar
solució al problema.
Penso que hauríem d’associar els bars
amb el llocs agradables on quedem
amb els amics i amigues per compartir
unes tapes, prendre una copeta de vi o
un cafè i fer petar la xerrada, però no
hauria d’evocar un  lavabo.
A qui no li ha passat que ha entrat a un

bar a demanar una beguda només per
poder entrar al lavabo i irònicament, si
beus, al cap de poc tornaràs a tenir
ganes d’anar al lavabo! haha.
Sembla un tema baladí però si ens
parem a pensar no ho és i com a país
europeu potser estaria be buscar una
solució. Hi ha empreses especialitzades
en el tema. A Barcelona hi ha alguns
d’aquests lavabos en alguns punts,
però caldria que haguessin més, repar-
tits per la ciutat a l’igual que a totes les
poblacions.
Això també contribuiria a mantenir els
carrers nets, ja que, malauradament,
sovint veiem a la ciutat racons
lamentables que es  fan servir d’urinaris
públics.

Cecilia Valois

A
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
21/05/2021
Núm. Oferta
308426 AJUDANT DE MANTENIMENT
308343 PERSONA PER SERVEI

DOMÈSTIC (AMB CARNET B)
308234 CAMBRER/A I CUINER/A
308133 MOSSO MAGATZEM

(I REPARTIDOR)
308098 ADMINISTRACIÓ COMPRES
308095 AJUDANT DEPENDENT -

MOSSO MAGATZEM
307989 CAMBRER/A
307963 REPARTIDOR/A (moto i cotxe)
307962 AUXILIAR DE MANTENIMENT

(SUPLÈNCIA)
307814 URGEIX CONDUCTOR DE CAMIÓ

DE MOVIMENT DE TERRES
(CAP VIGENT)

307633 AJUDANT DE MUNTADOR
D’ALUMINI I VIDRE (SUPLÈNCIA)

307566 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
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
306460 DEPENDENT/A BOTIGA

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.

Campanya d’asfaltat
2021. Properes actua-
cions al centre de Caldes
Dimarts 1 de juny començaran les obres
d’asfaltat de diversos trams de carrers del
centre del municipi. Consulteu les zones
afectades a www.caldesdemontbui.cat

L’AMERC organitza una
jornada sobre Disseny
de polítiques
energètiques locals en
clau de sostenibilitat
El 2 de juny, a partir de les 10 h, tindrà lloc
a l’Espai de Can Rius de Caldes de Montbui
una jornada d’experiències de transició
energètica als polígons industrials.
L’Associació de Municipis de la Riera de
Caldes (AMERC) organitza aquesta jornada
centrada en experiències de transició
energètica aplicades a polígons d’activitat
econòmica (PAE), dins del programa de
foment de la transició energètica als PAE
de la Riera de Caldes. Les persones
interessades en participar poden
formalitzar les inscripcions a través
d’aquest enllaç http://scur.cat/N06CLL

Matriculació de l’Escola
Taller d’Art Municipal
Manolo Hugué. Curs
2021/2022
El període de matrícula del Taller d’Art per
a alumnes de l’escola és de l’1 a l’11 de
juny i per a nous alumnes del 14 de juny al
15 de juliol al web de l’escola o
presencialment amb cita prèvia.
• De forma telemàtica. Cal omplir els fulls
de matrícula i documents adjunts que
trobareu a:
http://www.tallerdartmanolohugue.cat
i enviar-los per correu electrònic a
tallerdart@caldesdemontbui.cat
    • De forma presencial a la Secretaria del
Centre Cívic i Cultural de Caldes. Demaneu
cita prèvia trucant al número de telèfon
647 573 207 o bé enviant un correu
electrònic a:
tallerdart@caldesdemontbui.cat.
Horari: de dilluns a dijous de 17.30 h a 20 h

Preinscripció i matrícula
2021-2022. Oferta inicial
de places a les Escoles
Bressol Municipals
Consulteu l’oferta inicial de places per les
Escoles Bressol Municipals a https://
www.caldesdemontbui.cat/preinscripcio-i-
matricula-20212022/

Matriculació de l’Escola
Municipal de Música Joan
Valls. Curs 2021/2022
El període de matrícula de l’EMM Joan
Valls per a nous alumnes és de l’1 al 30 de
juny (10% de bonificació fins el 30 de juny)
al web de l’escola o presencialment amb
cita prèvia: 647573207

Un cop de mà. Rumia i
encerta-la. Maig 2021
El Centre de Normalització Lingüística
publica de forma mensual un qüestionari
lingüístic breu on s’han d’omplir buits, triar
opcions i escriure solucions.Per accedir al
qüestionari  cliqueu aquest enllaç http://
breu.cpnl.cat/ucm38maig21

Convocatòria d’ajuts per a
esportistes individuals
locals (temporada 2021-
2022)
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.
Presenteu-les telemàticament o a l’OAC
amb cita prèvia. Consulteu les bases 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/ 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.

E s consideren begudes energètiques aquelles que en la seva composició
contenen taurina, cafeïna, sucre, vitamines i en algunes a més, ginseng i guaranà.

No han de confondre's amb les begudes utilitzades pels esportistes per a
recuperar les sals minerals després de dur a terme una activitat física intensa
perquè no són el mateix ni tenen la mateixa utilitat. Tampoc han de ser ingerides
per menors de dotze anys ni consumir-se per adults com si es tractessin de
simples refrescos, ja que el consum excessiu pot ocasionar trastorns en el cor i
altres efectes adversos com ara:

- Insomni
- Augment de la tensió arterial
- Taquicàrdies i palpitacions
- Obesitat
- Trastorns de l'estat d'ànim
- O mal rendiment escolar, entre molts altres.

Una altra cosa que no ha de fer-se és barrejar-les amb alcohol, perquè són
begudes que ja per si mateixes són molt estimulants. A més, una sola llauna
d'aquests refrescos conté 300 g de cafeïna, és a dir, l'equivalent a unes 3 o 4
tasses de cafè i a unes 4 llaunes de coca-cola, segons el comitè de Toxicologia
del Regne Unit.
Per tots els efectes que produeix, estan desaconsellades aquestes begudes
energètiques en dones embarassades, nens, persones amb cardiopaties i les
que sofreixen trastorns neurològics. EVA REMOLINA

Begudes energètiques

quinoteràpia, teràpia assistida eqüestre o Hipoteràpia. Aquests són els
conceptes que defineixen el tractament terapèutic que utilitza com a eina

principal als cavalls per a promoure la rehabilitació de nens, adolescents i adults
amb alguna mena de trastorn físic o psíquic.

Aquest tipus de teràpia assistida per equins (en la seva majoria cavalls de la raça
Criolla, per la seva gran noblesa i comportament), proporciona múltiples beneficis
als qui la practiquen, com ara:
La millora de l'equilibri, l'enfortiment del to muscular, l’ajuda per a corregir la postura,
l’augment de la coordinació motora i la millora de l'orientació

En l'àmbit cognitiu, a més:
Afavoreix la interacció familiar, la confiança, l'autocontrol i l'autoestima.

No obstant això aquests són tan sols
alguns d'ells, ja que el vincle tan estret
que s'estableix amb l'animal, millora la
salut en general i la vida de moltes
persones.
L'Equinoteràpia és un tractament
totalmente complementari a la resta.
Algunes de les malalties que solen
tractar-se amb aquest mètode són les

lesions medul·lars o de mobilitat, la paràlisi cerebral, la ceguesa, l'esclerosi múltiple
i diferents problemes d'adaptació social.

Els cavalls i el poder de la
seva teràpia
E



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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

L

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

a meditació és una tècnica mil·lenària que compta amb molts seguidors en
l'actualitat i que ajuda a controlar l'estrès, a empatitzar amb els altres i en general

a millorar la nostra qualitat de vida.
Són molts per tant els seus beneficis i no sols en l'àmbit mental, ja que també
milloren el nostre benestar físic tals com millorar el sistema immunitari, corregir la
nostra postura i aprendre a tolerar més el dolor.
Malgrat la seva aparença simple, no és fàcil, ja que requereix molta pràctica per a
arribar al punt de concentració necessari, sobretot al principi, per la qual cosa uns
consells bàsics poden ser-nos de gran ajuda.

1. El primer que cal fer abans de començar amb la meditació és informar-nos de
les diferents tècniques que existeixen i triar la que més s'adapti a les nostres
possibilitats i necessitats.
2. Quan ja tenim clar quin tipus de meditació seguir, el segon pas serà vestir-nos
còmodament. Per a això, ens treurem les sabates i ens posarem roba àmplia.
Tampoc oblidarem desprendre'ns de rellotges, mòbils o qualsevol altre objecte
que pugui desconcentrar-nos.
3. Triarem un escenari tranquil, retirat, lliure de sorolls i on ens assegurarem no ser
interromputs.

4. Adoptarem la postura correcta. És fonamental una bona postura per a meditar,
perquè gràcies a ella controlarem la respiració i donarem estabilitat al cos i també
a la ment. Hi ha postures zen específiques per a la meditació com són el lotus, mig
lotus, quart de lotus i seiza. No obstant això, almenys al principi, el que hem
d'aconseguir és sentir-nos còmodes, que l'esquena estigui recta i les espatlles i
braços relaxats, per la qual cosa poden acceptar-se altres opcions com mantenir-
nos de genolls o fins i tot estirats, però sempre mantenint les anteriors pautes.
5. Asseure's sobre una bona base: existeixen coixins especials (els anomenats
Zafu) o també els bancs de meditació: ambdós dos ideals per a aconseguir corregir
la postura.
6. Concentrar-se sobre un objecte o sobre la mateixa respiració.
7. Augmentar el temps de concentració progressivament. Primer comença amb
uns pocs minuts al dia amb l’objectiu d’arribar a aconseguir uns 20 o 30 minuts. I
això sí,  incorporar-ho a la nostra rutina diària. És preferible meditar una mica cada
dia, que no massa només un dia a la setmana.
8. Finalment, tria un mantra. És a dir, una frase o paraula que t'acompanyarà durant
el procés de meditació i que t'aniràs repetint contínuament.
El més utilitzat és l’OM.  EVA REMOLINA

Consells bàsics per a
aprendre a meditar
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Merenga de moca i nous

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

Ingredients de la merenga:
– 4 clares d'ou
– 225 g de sucre mòlt fi
– 120 g de nous pelades i picades

Ingredients del farcit:
– 180 g de xocolata negra trossejada
– 40 g de mantega sense sal
– 2 cullerades de cafè ben carregat
– 2 cullerades de conyac
– 175 mil·lilitres de nata per muntar

Preparació:
Escalfar el forn a 140º.
Folrar dos motlles rodons per al forn
amb paper vegetal.

Per fer la merenga, posar les clares d'ou
en un bol gran, net i sense greix i batre-
les a punt de neu mig. Afegir la meitat
del sucre.
A part barrejar les nous amb la resta de
sucre i amb compte barrejar amb la
merenga. Repartir-lo entre els dos
motlles i coure durant una hora i mitja o
fins que estiguin completament secs.
Apagar el forn i no treure'ls fins que
siguin freds.
Cal anar amb compte en treure'ls dels
motlles perquè es trenquen molt
fàcilment.

Pel farcit, posar la xocolata en un bol
resistent a la calor amb la mantega, el
cafè i el conyac.
Encaixar el bol en un cassó amb aigua
bullent a foc lent i deixar fins que es
fongui.
Batre lleugerament la nata en un bol a

part, i després incorporar-la a la pasta de
xocolata.
Per muntar el pastís, posar un cercle de

merenga, untar amb la crema de
xocolata i col·locar a sobre l'altre cercle.
Decorar al gust. 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

L’emboscada
Fa alguns anys, a l’Índia, un cristià va ser atacat per una banda fortament armada
que l’esperava a la vora del camí. Li  van robar els seus diners, el seu rellotge i
el seu anell. Després van prendre-li  l’ automòbil, i abans d’arrancar, un dels
bandits va agafar una Bíblia que estava en un dels seients, la va mostrar amb
menyspreu tot brandant-la en senyal de comiat. El cristià li va cridar: “Llegiu-la
sovint!
Sis anys més tard aquest cristià, el nom i l’adreça del qual estaven escrits a la
primera pàgina de la seva Bíblia, va rebre una carta totalment inesperada que
deia:  “El vaig amenaçar amb un revòlver i li vaig robar els seus diners. Però no
vaig poder oblidar l’expressió del seu rostre tan tranquil i ple de pau. Avui vull
donar-li les gràcies: Vostè va salvar la vida de la meva dona i la meva. La Bíblia
que vaig trobar en el seu auto va ser el mitjà del meu alliberament; la vaig llegir
i va canviar la meva vida. Vaig deixar la banda de la qual formava part i vaig tornar
a la meva província. Fa poc vaig saber que tres dels meus antics companys van
ser matats mentre atacaven un altre vehicle en el mateix lloc on el vam atacar a
vostè. Sense aquest missatge viu de la Bíblia, jo hagués tingut la mateixa sort i
estaria perdut per l’eternitat”.
“No és la meva paraula com el foc  -diu el Senyor-, i com el mall que esmicola
la pedra?”              ( Jeremies 23: 29)

L’AMERC organitza una
jornada sobre Disseny
de polítiques
energètiques locals en
clau de sostenibilitat
El proper 2 de juny, a partir de les 10 h,
tindrà lloc a l’Espai de Can Rius de
Caldes de Montbui una jornada
d’experiències de transició energètica
als polígons industrials.
L’Associació de Municipis de la Riera
de Caldes (AMERC) organitza aquesta
jornada centrada en experiències de
transició energètica aplicades a
polígons d’activitat econòmica (PAE),
dins del programa de foment de la
transició energètica als PAE de la Riera
de Caldes.

Es presentaran experiències d’empre-
ses industrials de Caldes de Montbui,
Santa Perpètua de Mogoda, Les
Franqueses, Rubí, Sant Quirze del
Vallès i Viladecavalls, entre d’altres.
Es podrà assistir de forma presencial a
l’Espai Can Rius de Caldes de Montbui
(aforament limitat) i també es podrà
seguir en directe per youtube (cal
inscriure's).
Les persones interessades en participar
poden formalitzar les inscripcions a
través d’aquest enllaç http://scur.cat/
N06CLL

Al finalitzar la sessió, a l’exterior de l’es-
pai, hi haurà una exposició, de proveï-
dors de solucions d’energies renova-
bles de la Riera de Caldes com aparca-
ment i punts de recàrrega fotovoltaica,
instal·lació de plaques fotovoltaiques,
etc.




