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Agenda
Diumenge 19 de setembre
Fira d’antiquaris i brocanters
De 10 a 14h .
Es celebrarà a l’avinguda de Pi i Margall,
a l’alçada del carrer del Mestre Gregori
Montserrat, entre el carrer Geògraf
Aparici i Santo Domingo.

Diumenge 19 de setembre
18.30h al Casino
Teatre “Dona de foc, la dona que es
crema” a càrrec de la companyia Les
fugitives.
Preus: 8/10 Euros.
Estudiants 5 euros.

Fins el 19 de setembre
Sala Delger
“Fugit irreparabile tempus”, exposició de
Marta Devesa.

Fins el 26 de setembre
Museu Thermalia
Exposició itinerant “L’home nu. Tot
despullant els arquetips de la
masculinitat”.
Aquesta exposició pretén despullar
l’home fugint de mites i idees i alhora
qüestionar la visió binària del gènere.

Fins al 15 d’octubre
Vestíbul de l’Espai Jove El Toc
Exposició “Més enllà dels tatuatges.
Les maras al Salvador, Honduras i
Guatemala”.
En motiu del Dia Internacional de la Pau,
que es celebra el 21 de setembre.
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Caldes torna a celebrar la Diada
amb participació ciutadana

l passat 10 de setembre van començar els actes de
celebració de la Diada Nacional de Catalunya. El Grup

d'Entitats Independentistes de Caldes de Montbui van
organitzar a la plaça de l'U d'Octubre els actes més
reivindicatius sota el lema "La lluita continua", amb una marxa
de torxes i els parlaments de dues persones encausades, la
calderina Xènia i l'Ernest.
A continuació es va celebrar un concert de sardanes amb la
Cobla Ciutat de Terrassa, organitzat per l'Agrupació
Sardanista Calderina.

El dissabte 11 de setembre van tenir lloc els actes més
institucionals de la Diada a la plaça 11 de Setembre.
La celebració, tot i estar adaptada a les restriccions sanitàries
actuals, va permetre recuperar bona part del funcionament
tradicional, amb presència de públic, després que l'any
passat la pandèmia obligués a fer-lo de forma restringida a
l'interior de les Termes Romanes.
L'acte va comptar amb la presència dels regidors de bona
part de les formacions polítiques amb representació a

l'Ajuntament (ERC, PSC, JxCat i la CUP), així com amb
representants de la quinzena d'entitats culturals, socials i
esportives que van participar també en l'ofrena floral (Arquers
del Negrell, Aspadint, Associació Jardí Santa Susanna,
Castellers de Caldes de Montbui, Coral del Centre, Club
Natació Caldes, Fundació Santa Susanna, Grup d'Entitats
Independentistes de Caldes, la Penya Blaugrana calderina i
la UCIC).
Els Castellers de Caldes de Montbui van poder fer la primera
actuació oficial després de la pandèmia, amb la realització
d'un pilar de quatre, amb l'habitual desplegada de la senyera.
També diversos cantaires de les diferents corals calderines
es van preparar per interpretar conjuntament l'himne Els
Segadors, que va donar punt final a l'acte.

JDB
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El curs 21-22 arrenca sense cap incidència
destacada i amb tots els centres educatius
oberts i el 100% de presencialitat

l curs 2021-2022 ha començat sense
registrar cap incidència destacada.

Tots els centres educatius del municipi
han pogut començar les classes amb
tot el professorat assignat i les
instal·lacions preparades i adaptades
als protocols contra la pandèmia.

Aquest dimarts, coincidint amb l’inici del
curs escolar, l’alcalde Isidre Pineda i el
regidor d’Educació, Josep Busquets,
han començat un programa de visites
als centres educatius de Caldes de
Montbui. Les trobades permeten
conèixer de primera mà la realitat de
cada un dels equipaments i recollir les
necessitats de cada centre educatiu. De
fet, durant la visita els alumnes poden
formular les seves preguntes i els seus
dubtes tan a l’alcalde com al regidor.

Les visites han començat a primera hora
del matí a l’IES Manolo Hugué.
Posteriorment, s’han trobat amb les
direccions de l’Escola El Calderí i de
l’Institut Pic del Vent en el que és l’últim
curs escolar previ a la creació del nou
Institut escola. La jornada de visites del
matí s’ha completat amb les dues
escoles bressol municipals, La Lluna i
el Gegant del Pi. A la tarda, l’alcalde i el
responsable d’Educació tenen previst
visitar l’Escola El Farell, l’Escola
Montbui, el CDIAP i l’Escola Municipal
de Música Joan Valls. Les visites
continuen dimecres a l’Escola Pia,
l’Escola Bressol Peixets i l’Escola Taller
d’Art Municipal Manolo Hugué. La
setmana vinent també està prevista la
visita a l’Escola d’Adults municipal El
Roure Gros, coincidint amb l’inici de
curs d’aquest equipament.

Una cinquantena de nous alumnes
estrangers
Entre els més de 4.100 alumnes
matriculats aquest curs n’hi ha una
cinquantena que s’han incorporat a
través del que es coneix com a matricula
viva. És a dir, les sol·licituds de matricula
que han arribat fora de termini i que, des

del 2006, gestiona l’Oficina Municipal
d’Educació d’acord amb la Inspecció i
la direcció dels diferents centres
educatius del municipi. Aquesta dada
es manté en la línia del curs 2019-2020
que es van rebre 48 sol·licituds fora de
termini, però representa un increment
significatiu respecte el curs passat (en
plena pandèmia) en què abans de l’inici
oficial del curs es van rebre 31
sol·licituds.
Aquestes 50 sol·licituds procedeixen de
9 nacionalitats diferents. Tot i que la
majoria són d’altres municipis de l’estat
espanyol, també han començat el curs
alumnes procedents de la Xina, el
Paquistan, els Estats Units, Mali,
Colòmbia, l’Equador, Veneçuela i
Geòrgia.

L’Ajuntament ha invertit 40.000 euros en
obres de millora durant l’estiu
Pel que fa a tasques de manteniment
que s’han dut a terme entre juliol i
setembre, l’escola El Farell és la que ha
rebut una inversió més elevada
coincidint amb la celebració dels 50
anys d’aquest centre educatiu. D’una
banda, s’han destinat 6.000 euros als
treballs de reparació de les esquerdes,
a repintar la façana de l’edifici i a renovar
la pintura d’algunes aules.
Paral·lelament, també s’han dut a terme
els treballs de reforç de l’estructura i
suport de les persianes de les finestres

d’una de les aules, per un import d’uns
3.000 euros.
A l’escola Montbui s’ha invertit uns
4.000 euros en la instal·lació de
l’estructura per generar un nou espai
d’ombra al pati del centre. A l’escola
bressol municipal Gegant del Pi s’han
invertit 1.200 euros en la insonorització
de l’aula de castellers. Mentre que a
l’escola bressol municipal La Lluna,
s’han destinat uns 1.700 euros en les
tasques d’enjardinament de l’entorn, la
instal·lació de nous elements de joc i la
construcció d’una nova tanca de fusta
amb una porta d’accés.

L’Escola El Farell celebra els 50 anys
Aquest curs 21-22 l’Escola El Farell
celebra els 50 anys de funcionament.

Per aquest motiu, des d’aquest centre
educatiu han creat una comissió
encarregada de dissenyar i programar
les activitats que s’aniran duent a terme
durant tot el curs per tal de commemorar
aquest aniversari. A falta de concretar-
ho, es vol pintar un mural commemo-
ratiu a la biblioteca i es volen fer
diversos actes durant el curs, entre els
quals una trobada amb antics alumnes
i professors del centre. La celebració
s’hauria d’haver dut a terme el curs
passat però la pandèmia ho va fer
impossible.
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CRISTALLERIES CALDES, S.A.
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c/ Sant Ramon, 63 - Tel. 93 865 13 55 - Caldes de Montbui
 - Tot tipus de Mallorquines en alumini i Mosquiteres -

A  diferència de l'any passat, el curs
2021/2022 començarà amb un

100% de presencialitat en tots els nivells
formatius.
Un nou curs en el que tampoc serà
obligat el confinament per aquells
alumnes que hagin rebut la pauta
completa de vacunació.

I és que si bé se seguiran mantenint part
de les restriccions obligatòries en el
curs passat, es flexibilitzaran algunes
mesures, degut a l'augment de les
persones immunitzades, tant entre el
personal docent com entre l'alumnat.

Deixa de ser obligatori el control de la
temperatura a les portes del col·legi
(dependrà del criteri de cada centre),
però sí que es mantindrà la necessitat
d'higienitzar-se les mans amb el gel
hidroalcohòlic.

Un altre canvi el suposarà el fet que els
pares podran accedir a l'interior dels
centres, tant per a assistir a esdeveni-
ments com per a realitzar altres gestions
necessàries.

Els alumnes tampoc estaran obligats a
l'ús de les mascaretes als patis i tornaran
per complet les activitats extraescolars,

Una tornada a escola diferent del curs
passat

així com l'ús d'algunes instal·lacions
que estaven restringides, com biblio-
teques,laboratoris o vestuaris.

El material podrà ser compartit, sempre
que sigui dintre dels grups bombolles,
els quals es mantindran igual.

Finalment, tornaran les festes escolars
sempre que aquestes es facin en espais
exteriors i evitant les aglomeracions.

No obstant això, les pautes i actuacions
s'aniran avaluant i actualitzant si la
situació sanitària així ho requereix.

es últimes dades sobre l’incidència
de la Covid-19 a Caldes de Montbui

d’aquesta setmana són molt positives:
només un cas en la última setmana i dos
en els últims 15 dies.

Per aquest motiu l’índex de risc és de
4.88 (molt baix).
La taxa de reproducció de l’epidèmia
ponderada setmanalment és
de 0.43 (l’epidèmia creix si és superior
a 1).

Disminueix a molt baix l’índex de risc
de la Covid-19 a Caldes
L
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l passat diumenge 12 de setembre a
les 18h al camp municipal d'esports

de Les Cremades es donava el tret de
sortida al III Tringular de Touch organitzat
pel Rugby & Touch Caldes - Centre
Democràtic i Progressista.
El triangular va comptar amb la
presencia del conjunt vallesà del Touch
Montseny i del conjunt barceloní dels
Gòtics. I va comptar amb la presencia
de la Regidora d'Esports, Núria Carné,
qui va fer el servei d'honor amb els
capitans dels equips participants.

Després del cant de Els Segadors, es
van enfrontar els de la Flama Taronja
contra els Gòtics. En un partit amb un
inici erràtic els calderins van anar
agafant ritme i entrant en joc a mesura
que corrien els minuts i van aconseguir
imposar-se per 6 a 2.
En el segon partit el Touch Caldes
s'enfrontava al Touch Montseny. Amb
un domini del conjunt visitant que es va
reflectir en el marcador final amb una
clara victoria per 2 a 8.

I, si el temps havia estat respectuós amb
el Triangular, a l'últim partit de la tarda va
fer acte de presència una pluja molt
intensa que va posar les coses molt
difícils tant al Touch Montseny com als
Gòtics, que amb determinació van
completar el partit enduent-se la victoria
el conjunt del Vallès Oriental per 6 a 1.
Així doncs el Touch Montseny es va alçar
campió de la III edició del Triangular de
Touch Rugby "Onze de Setembre".

Un triangular que l'entrenador del
conjunt Calderí Marc Congost valora
molt positivament sobretot perquè: hem
fet debutar 4 nous jugadors que
portaven tant sols un entrenament i hem
aconseguit presentar un equip mixt al
100% amb tres dones i tres homes al
camp. Afegint que tenen molt camí per
recórrer en aquesta 4a temporada i que
tot just estem a l'inici, la pretemporada
està per això. Per fer agafar ritme a les
noves incorporacions i que les més
veteranes vagin agafant el lideratge.
Recordar que els del Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista entrenen tots
els dimecres de 21 a 22:30 al camp
municipal d'esports en entremaments
oberts a la població.

Bon debut del Caldes al III Triangular
"Onze de Setembre"
E
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quest mes de setembre i coincidint
amb l’inici del curs escolar, l’Arxiu

Municipal presenta un cens escolar
datat el 16 de setembre de 1909 que
recull tots els nens i nenes de Caldes
en edat d’escolarització.

En aquest cens de 1909, a Caldes
consten registrats 362 nens i nenes,
d’entre els 6 i els 12 anys, amb el nom
del pare o tutor, l’edat, el domicili i
l’escola on feien les matrícules..

Al passat curs escolar, el 2020-2021,
constaven matriculats aproximadament
2150 nens i nenes de 6 a 16 anys,
període d'escolarització obligatòria
actual, més 530 alumnes compresos
entre els 3 i els 5 anys.

L’escolarització a principis del segle
XX
Al 1909 l’edat d’escolarització obliga-
tòria es va ampliar i, d’acord amb una
modificació de la llei, el 23 de juny de
1909, va passar a ser dels 6 als 12 anys,
pel que fa al període del primer
ensenyament. Anteriorment, a les
darreres dècades del segle XIX, amb la
llei Moyano, el primer ensenyament
anava dels 6 als 9 anys, però la
modificació parcial de la llei al 1909 va
ampliar el període fins els 12 anys.

L’ensenyament es dividia en tres grups:
un primer de pàrvuls, que acollia als
infants fins els 6 anys; un segon de grau
elemental, amb alumnes d’entre 6 i 9
anys; i un tercer de grau superior, amb
alumnes d’entre 9 i 12 anys.

Encara que l’escolarització era fins els
12 anys la llei limitava la escolarització
obligatòria dels infants més grans a sis
mesos, pels infants d’entre 10 i 11 anys,
i a tres mesos, pels infants d’11 a 12
anys. La llei ja recollia la realitat de
l’abandonament progressiu de l’escola
per part dels alumnes més grans que
començaven a treballar.

L’Arxiu Municipal presenta aquest mes
de setembre un cens escolar del curs
1909-1910 a Caldes de Montbui
A

l passat 11 de setembre, Diada de
Catalunya,  al Saló Sant Jordi del

Palau de la Generalitat, la Federació Cata-
lana de Catifaires, pesidida per la calde-
rina Vicenta Pallarès, va confeccionar
una espectacular catifa.
Van ser molts els visitants que la van
poder observar, ja que l’espai va estar
obert tot el dia.

La Federació Catalana de Catifaires
fa una catifa al Palau de la Generalitat
E
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aprovació del Plec de clàusules
administratives, que va tenir lloc en

el ple celebrat el 22 de juliol, suposa el
primer pas per a la construcció d’una
promoció d’habitatges cooperatius al
bell mig del centre històric de Caldes de
Montbui, en un dels millors solars de
què disposa l’Ajuntament.

Es tracta d’un terreny de 541,58 m2 situat
entre el carrer Nou, l’edifici consistorial i
la plaça Onze de Setembre, que
l’Ajuntament proposa cedir a una
cooperativa d’habitatges perquè s’hi
construeixi un edifici d’habitatges per
portar a terme un projecte de model de
convivència en comú.

Es tracta d’un model no especulatiu
amb una tradició a Catalunya, però que
incorpora com a novetat la cessió del
dret de superfície que fa l’Ajuntament per
tal d’impulsar el projecte i ajudar a una
cooperativa d’habitatge a tirar-lo
endavant perquè les persones i/o
famílies que hi visquin no hagin de patir
per si els pugen el lloguer o la hipoteca.

El procés previ a la construcció dels
habitatges cooperatius comença ara
amb l’aprovació de les bases del
concurs que ha de permetre adjudicar
la cessió del solar a una cooperativa
d’habitatges, i continuarà amb un segon
concurs que ha de determinar com serà
el projecte arquitectònic i que inclourà
en el jurat algun membre de la
cooperativa d’habitatge adjudicatària del
projecte.

Pla de promoció del projecte
La cessió d’ús del solar municipal és
per 75 anys, prorrogables fins a 15 anys
més, i s’hi  poden construir entre 18 i 23
habitatges, amb un màxim de 1850 m2
de sostre edificable.

Tots els habitatges hauran de tenir la
qualificació d’Habitatge de Protecció
Oficial (HPO), tret dels habitatges
inclusius destinats a persones amb
diversitat funcional.

El consistori aprova les bases del concurs
per iniciar la construcció d’habitatges
cooperatius en un solar municipal

Aquests habitatges inclusius,  poden
suposar fins un màxim del 25% del total
i no seran qualificats d’HPO sempre que
es destinin a persones amb diversitat
funcional, però recuperaran la
qualificació d’HPO si deixen de ser
destinats a aquest col·lectiu.

Punts clau del concurs
La puntuació del concurs per a la
selecció de la cooperativa d’habitatge
està dividida en dues parts: una de
puntuació automàtica que suposa el
20% i una de judici de valor que suposa
el 80% restant.

Pel que fa a la puntuació automàtica,
els criteris que puntuen són els
projectes que inclouen un  major
percentatge d’habitatges per a persones
amb diversitat funcional, un millor
cànon i una previsió de finançament
ètic.

Pel que fa al judici de valor es tindrà en
compte que es tracti d’un projecte
cooperatiu i social, l’experiència de
l’equip responsable del projecte, el pla
econòmic i financer, i la proposta de
manteniment.

A partir de la publicació de les bases,
les cooperatives disposaran de 60 dies
per presentar les seves sol·licituds.

Aquesta promoció d’habitatge coopera-
tiu és una de les tres accions endegades
pel consistori per garantir l’accés a
l’habitatge a Caldes.
Els altres dos projectes en marxa són
els habitatges polivalents que s’estan
construint a l’antiga sala polivalent del
Centre Cívic i els habitatges per a joves
projectats a l’Av.J. Fontcuberta.

L’
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questa setmana, una vintena de
persones participen a les colònies

per a gent gran en les dues modalitats
que hi ha disponibles.

La primera, unes colònies diürnes de
dos dies a Caldes de Montbui.
La segona modalitat, dos dies de
colònies a Rupit.

En tots dos casos, es duen a terme
seguint tots els protocols de seguretat
vigents i l’únic requisit és que tots els
participants han de tenir la pauta
completa de vacunació.

Es reprèn el calendari d’activitats amb
algunes novetats
Les colònies per a gent gran són el punt
de partida del programa municipal
d’activitats Gent Gran Activa que
organitzen conjuntament l’Ajuntament i
la Fundació Santa Susanna per aquest
col·lectiu.
Un programa que, aquest curs, es pot
reprendre amb total normalitat, però
adaptat a les restriccions i a les mesures
vigents contra la Covid. Això permet
que, des d’aquest setembre, ja es
puguin dur a terme les activitats
previstes en espais interiors, i que l’any
passat no es van poder realitzar per les
limitacions imposades per les autoritats
sanitàries.

Les activitats interiors es desenvolupen
a Les Cases dels Mestres.
L’activitat exterior “Activa’t al parc” es du
a terme en diversos parcs del municipi:
el del Bugarai, de Can Rius i el de
l’Estació.

Com a novetat, aquest curs s’afegeix
l’activitat de marxa nòrdica els
divendres al matí. Una proposta que se
suma a les passejades que ja hi havia
programades fins ara pels dimarts i els
dijous al matí.
Es mantenen les classes de ioga, de
gimnàstica, de balls i danses o els
tallers de memòria.

Actualitat

Les colònies per a gent gran donen
el tret de sortida al programa d’activitats
Gent Gran Activa

Paral·lelament, es manté també el servei
d’acompanyament individualitzat en l’ús
de les noves tecnologies.

Les inscripcions per les diverses
activitats ja estan obertes i es poden fer
de manera presencial a la secretaria de
Les Cases dels Mestres, de dilluns a
divendres de 9 a 13 h i de 15 a 21 h.
En canvi, per participar en activitats
exteriors com les passejades o la marxa
nòrdica no és necessària la inscripció.

Un programa d’activitats per un envelli-
ment actiu i saludable
El projecte d’activitats socioeducatives
per a les persones grans impulsat per la

regidoria de Gent Gran Activa s’adreça
a les persones majors de 60 anys
residents a Caldes de Montbui.

L’objectiu millorar la qualitat de vida de
les persones grans i contribuir al seu
envelliment actiu i saludable. Per això,
proposa promoure bones condicions
de salut, la seva participació en la
societat, afavorir la formació i garantir el
dret a una vida activa i de qualitat.

En l’últim curs, prop de 300 persones
grans del municipi van participar a les
diverses activitats organitzades dins
d’aquest programa.

A

El proper dimecres 22 de Setembre a
les 19:00 h a la Sala Noble de Can Rius.

Presentació del nou curs 2021-2022
de les Aules d'Extensió Universitària
Delfí Dalmau i Argemir de Caldes de
Montbui.

Conferència a càrrec de:
Vicenç Lozano que ens parlarà sobre
 "La màfia: el poder a l'ombra"

Entrada gratuita.
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Opinió

eixo l'any 1966 en
plena època del

desenvolupament.
Passatger de dos Seat
600.
A l'estiu, sortíem de

Barcelona a les 8 del matí per anar a la
Vall de Boí, arribar a dinar al pla de Lleida
i parar a fer la migdiada.
Tapa de darrera semioberta perquè no
s'escalfés i tots enxubats dins del 600.
A la nit arribàvem a la Vall de Boí. Volia
remenar-ho tot, volia conduir sobre la
falda del meu pare.
El 1973, arriba un R5 taronja "butà".
L'any 1985 l'hereto jo.

El cotxe comença a ser la meva passió.
El tornavís al carburador de tant en tant,
vetllar per uns bons neumàtics, un se-
gon retrovisor a la dreta i el radiocasset
sota el braç m'enamoren, tot pel cotxe!
Des de llavors a prop, calculo 1 milió i
mig de km. Sempre amunt i avall,
Catalunya, Mediterrani, Espanya,
Europa i xerrades per tots els racons del
territori. A partir d'aquest punt del text,
no pot quedar cap dubte de la meva
devoció per la benzina i la cultura del
cotxe.

Any 2013 i arriba el primer cotxe elèctric.
Em titllen d'estrambòtic. Només uns 90
km d'autonomia real!
La presència de 3 cotxes a casa ho
compensa amb escreix. Des de llavors i
fins al dia d'avui sempre amb cotxe
elèctric.

Que es fa amb un cotxe elèctric com el
que vaig comprar el 28/2/2020 de 4
places amb 200 km reals d'autonomia i
un preu sense ajuda obtinguda de
19.500 euros?

D'entrada deixar a la família amb un sol
cotxe doncs, a diferència del 2013, ja
vivim al centre urbà d'una ciutat com
Terrassa on passem a utilitzar les cames,
la bicicleta o el transport públic sempre
que podem.

Que jo recordi, he estat amb el cotxe a
Lleida, a Montblanc, St. Carles de la
Ràpita, Reus, Tarragona, La Jonquera,
Vielha, Tremp i moltíssims viatges al
voltant dels 50 km de radi.

Què m'aporta el cotxe?
De moment, no hem llogat cap cotxe
gran per un cap de setmana especial.
Si convé, ja arribarà.

Des del 28/2/2020 frego els 40.000 km
recorreguts i de moment el combustible
(l'electricitat) m'ha costat 76 euros
(carregant en molts casos gratuïtament
a la feina o la via pública).

He pagat 17 euros d'impost de Circu-
lació al municipi i no pagaré res a partir
de setembre per l'impost d'emissions de
CO2.

Calculo, tot i que això és aproximat, que
he estalviat en zones blaves i verdes (no
es paga a molts municipis o molt poc)
uns 200 euros.

Ara condueixo amb silenci, amb una
suavitat espatarrant i, si vull prémer gas

a fons, deixo enrere a molts "tractors"
de benzina i dièsel. Ara, contamino si,
amb les bateries, però molt menys en
termes generals.

El meu cotxe té unes 1.200 peces menys
que un de combustió. No gasta oli,
corretges, filtres, embragatge, caixa de
canvis, etc.

Havia arribat a gastar abans del 2013 uns
400 euros mensuals de combustible!
Per mi no té color, sincerament.

Tria el vehicle que necessites, si és un
Pick Up perquè tens una granja,
endavant, només faltaria, però no facis
el préssec amb segons quin vehicle allà
on no toca. I si no fas gaires quilò-
metres, en taxi o cotxe llogat a tot arreu.
Surt més a compte.

Francesc Mauri
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
10/09/2021
Núm. Oferta
313376 CUIDADORA INTERNA
313367 OPERARI/ÀRIA DE PRODUCCIÓ

(MÀQUINES GRAVACIÓ LÀSER)
313358 ASSISTENT DE CAMP

(EXP. ADMINISTRATIVA
I DE RECEPCIÓ)

313157 PEÓ METAL·LÚRGIC
313155 GESTOR/A OPERACIONS

(AMB ANGLÈS I ITALIÀ ALTS)
313149 CUINER/A
313143 AUX. SOCIOSANITARI/ÀRIA

(JORNADA PARCIAL MATINS)
311902 CUINER/A

(RESIDÈNCIA GENT GRAN)
311465 ELECTROMECÀNIC/A SERVEI

POST VENDA
(AMB ANGLÈS MITJÀ-ALT)

311381 AUX. GERONTOLOGIA

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.

Fira d’antiquaris i
brocanters del mes
de setembre
El proper diumenge 19 de setembre tindrà
lloc la Fira d’antiquaris i brocanters de
Caldes de Montbui que degut a les obres
de la Plaça de Catalunya, se celebrarà a
l’avinguda de Pi i Margall, a l’alçada del
carrer del Mestre Gregori Montserrat, entre
el carrer Geògraf Aparici i Santo Domingo,
entre les 10 h i les 14 h. La fira és oberta a
tothom i s’hi poden trobar tot tipus
d’objectes antics, de brocanters, i de
col·leccionistes. Aquesta trobada té lloc al
municipi de manera habitual el tercer
diumenge de cada mes.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Setembre 2021
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 20 de
setembre. Les dones que vulguin fer
consultes, han de demanar hora trucant
al telèfon 93 865 54 20.
Aquest servei, dut a terme per advocades,
és absolutament confidencial i ofereix la
possibilitat de consultar sobre qualsevol
dubte o problema que afecti les dones:
drets familiars, violència de gènere,
conflictes per propietats, drets laborals,
conflictes penals, assetjament, maternitat,
etc. L’atenció és telefònica per garantir les
mesures de prevenció i seguretat
necessàries per la Covid-19.

Exposició “Més enllà
dels tatuatges.
Les maras al Salvador,
Honduras i Guatemala”
Amb motiu del Dia Internacional de la Pau,
que es celebra el 21 de setembre, el
vestíbul de l’Espai Jove El Toc acollirà del
15 de setembre al 15 d’octubre l’exposició
“Més enllà dels tatuatges. Les maras al
Salvador, Honduras i Guatemala”.
La mostra s’articula en tres blocs temàtics,
remarcant aspectes claus dels països
centreamericans que són Violències,
Joventut i Desplaçaments forçosos.

Oferta formativa de
Formació Ocupacional:
«Alfabetització
informàtica»
El Servei de Formació Ocupacional ofereix
la formació «Alfabetització informàtica»
que es farà  que es farà el 27 de setembre
i el 8 d’octubre.
Inscripcions a pfo@caldesdemontbui.cat

OAC360º. Ajuda a la
tramitació electrònica
i cita prèvia
Accediu-hi trucant al T.93 8651440, enviant
un A/e. a oac360@caldesdemontbui.cat o
omplint el formulari que trobareu a
www.caldesdemontbui.cat.
Cita prèvia a www.caldesdemontbui.cat/
citaprevia

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

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

ODONTOLOGIA INTEGRALODONTOLOGIA INTEGRALODONTOLOGIA INTEGRALODONTOLOGIA INTEGRALODONTOLOGIA INTEGRAL

Centre d’odontologia avançadaCentre d’odontologia avançadaCentre d’odontologia avançadaCentre d’odontologia avançadaCentre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

c/ Forn, 23 2n pis - CALDES
Tel. 93 865 44 86

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com

1212121212

CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

c/ Montserrat, 21 - 1er 2a
TTTTTel.el.el.el.el. 93 865 25 18 93 865 25 18 93 865 25 18 93 865 25 18 93 865 25 18  - Caldes de Montbui

ODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIAODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIAODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIAODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIAODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIA
ESTÈTICA DENTESTÈTICA DENTESTÈTICA DENTESTÈTICA DENTESTÈTICA DENTAL - IMPLANTAL - IMPLANTAL - IMPLANTAL - IMPLANTAL - IMPLANTOLOGIAOLOGIAOLOGIAOLOGIAOLOGIA

1a 1a 1a 1a 1a VISITVISITVISITVISITVISITA GRAA GRAA GRAA GRAA GRATUÏTTUÏTTUÏTTUÏTTUÏTAAAAA

Tarruell
c/ Montserrat, 30 – Tel.93 865 09 97
R.T.Maynou
Av. Pi i Margall, 36 – Tel 93 865 41 46
La Font del Lleó
c/ Forn, 5-7 – Tel. 93 865 00 97
Ruano
c/ Sabadell, 45 – Tel. 93 865 05 66
Huber
c/ Folch i Torres, 4 – Tel. 93 865 26 45
La Rotonda
Pl. Lluís Companys, 4
Tel. 93 865 58 98
Neus
c/ Santa Teresa, 8 – Tel. 93 862 21 93
L’Ametller
Av. Pi i Margall, 183
Tel. 93 865 49 96

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

H

Manté l'estrès a ratlla durant
la tornada a la rutina

o sabem: tornar de les vacances no acostuma a ser senzill. El dia a dia ens
submergeix més aviat que tard entre emails, reunions i llistes interminables de

coses per fer, alguna cosa que canvia per complet l'estat d'ànim relaxat i positiu
que portem de l'estiu. Per això, et proposem mantenir l'estrès a ratlla i la síndrome
postvacacional ben lluny amb alguns consells.

L'estrès, un problema real
L'estrès és una resposta natural del cos quan es prepara per a reaccionar davant
una situació que suposa un desafiament. Així, ens permet posar-nos fora de
perill enfront d'una amenaça o, per exemple, complir amb una data límit. L'estrès
hauria d'"activar-se" en moments puntuals, no obstant això, ens hem acostumat
a pensar que és una cosa normal associat a la nostra rutina diària.
Avís: descarta des d'ara mateix aquesta creença.

La importància de l'autocura
Per a poder començar a obrir oasi en el vast desert que suposa l'estrès, practica
l'autocura. Aquí tens cinc consells que t'ajudaran.

. Connecta amb el present. Para esment sempre que puguis en allò que fas: quin
és el gust del cafè que estàs bevent i el tacte que té la tassa; les zones del teu cos
que va recorrent l'aigua quan et dutxes; com sents les cames quan puges escales...
Apartar la teva ment del seu constant viatge passat-futur, encara que sigui uns
segons, et farà sentir molt millor.

. Planifica amb sentit. Dedica una estona a planificar els teus pròxims mesos,
tenint en compte quins són els teus valors i prioritats en aquests moments. Marca't
objectius realistes, que no posin en escac la resta de la teva vida.

. Deixa moments per a tu. Dins d'aquesta planificació, has de deixar temps per a
fer coses que t'agradin. Això ha de ser una cosa fixa i no negociable, tan prioritari
com anar a fer la compra.

. Dorm i menja bé. Portar una bona alimentació i dormir suficients hores és
imprescindible per a sentir-nos bé en el nostre dia a dia i tenir una salut més
resistent. No els sacrifiquis o et tocarà pagar la factura.

. Apaga el mòbil. La infoxicació digital és una de les principals fonts d'estrès dels
nostres dies. Així que desconnecta telèfon, ordinador i tauleta sempre que puguis.
A diferència del que puguis pensar, el món no deixarà de girar i, de seguida,
notaràs els beneficis: dormiràs millor, tindràs més temps per a tu, deixaràs de
comparar-te.



Salut

- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

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

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

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

1313131313

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

Estètica dental. OrtodònciaEstètica dental. OrtodònciaEstètica dental. OrtodònciaEstètica dental. OrtodònciaEstètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. ImplantologiaOdontologia general. ImplantologiaOdontologia general. ImplantologiaOdontologia general. ImplantologiaOdontologia general. Implantologia

T

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Com triar la motxilla escolar
correcta

riar una bona motxilla és essencial per a la salut de l'esquena dels nens, ja
que la seva estructura òssia està en ple desenvolupament, motiu pel qual

protegir-la és fonamental per a minimitzar el risc de lesions a la columna.
Decidir comprar-ne una o altra no és una tasca fàcil, ja que existeixen molts models
en el mercat, tant per la forma d'ús, els teixits o la grandària. La mida és potser un
dels punts més importants a tenir en compte. La motxilla ha d'anar des de l'altura
de les espatlles fins a uns 5 cm per sobre de la cintura, perquè pel contrari
significaria que el model és gran per al nen. Encara que dependrà de l'altura i
constitució de cada infant, les mesures orientatives serien de 35 a 40 cm (entre 5 i
8 anys), de 40 a 45 cm (per a nens d'entre 9 i 12 anys) i no superar els 30 cm per als
de preescolar. L'amplària també és fonamental, ja que aquesta no ha de
sobrepassar l'esquena del petit. Portar una motxilla adequada a la talla del nen,
facilitarà una millor distribució del pes i una millor postura.
El pes que carreguem, també serà un factor causant de lesions. El màxim recomanat
és del 10% del pes total de l'alumne, si bé aquests barems no solen respectar-se
pel gran nombre de llibres que han de portar diàriament. En qualsevol cas, cal
evitar carregar amb un pes major de l'aconsellable, per un període de més de 15
minuts.

El tipus de motxilla també serà un aspecte en el qual parar esment. Les motxilles
amb rodes per exemple (també denominades tròlei) tenen l'avantatge de permetre
portar més pes sense danyar l'esquena, però el seu ús prolongat també està
desaconsellat pels metges perquè comporta alguns inconvenients. I és que amb
el pas del temps, si els trajectes són molt llargs, pot derivar en problemes en la
nina. A més tampoc són massa aconsellables si s'han de pujar molts trams
d'escales.
Les motxilles de bandolera són més recomanades per a adolescents o per a
aquells casos en què ha de carregar-se amb poc pes.
Si per contra ens decantem per motxilles d'esquena, cal comprovar que aquestes
siguin embuatades, resistents, de teixit impermeable i amb tirants amples i
ajustables. També és important distribuir bé el pes en els diferents compartiments
i col·locar els llibres per grandària, deixant els més pesats en la part posterior (en
contacte amb l'esquena) i anar col·locant els accessoris més petits o lleugers a la
part davantera.
Per tant, i tot i que l'estètica també tindrà el seu pes, davant el dubte, hem de
decantar-nos per motxilles més ergonòmiques i prioritzar la salut i la comoditat per
davant de l'estil. EVA REMOLINA
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Gastronomia

U
Recepta de l'autèntica "Tarta Tatin"

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

na de les receptes més tradicionals
de la rebosteria és sens dubte la

"Tarta Tatin".

La recepta és originària de França,
concretament de la regió de la Vall de
Lòria i creada, de manera fortuïta per
les germanes Tatin, que regentaven un
hotel del mateix nom a la fi del s. XVIII,
principis del s. XIX.

Es tracta d'un dolç molt similar al pastís
de poma, ja que coincideix en els seus
ingredients, però que difereix en la seva
cocció, perquè en aquest cas es fa de
manera invertida.

Els ingredients per a cuinar aquestes
delicioses postres són:
- 5 o 6 pomes tipus Golden
- 140 g de sucre
- 150 g de mantega
- Massa brisa.

La seva preparació és senzilla:
El primer que hem de fer és pelar,
descoratjar i tallar en vuitens les pomes.

En una olla, fonem la mantega. Un cop
fosa, li incorporem el sucre, a foc lent a
fi que caramel·litzi. Si l'olla que utilitzem
no és apta per al forn abocarem el
caramel en un motlle de pastís.

Sobre la capa de caramel, col·locarem
totes les pomes i ficarem al forn durant
uns 30 minuts a 180 graus centígrads.

Transcorregut aquest temps, estenem
sobre les pomes la massa brisa,

procurant que les vores quedin ben
introduïts en la mescla, i tornarem a
enfornar una altra mitja hora.
Donarem la volta al recipient, i treurem
del motlle.

La servirem calenta o temperada, per sí
sola, o acompanyada de nata o crema
de vainilla. E.R.

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar



Serveis

c/ GEORGE LAWRENCE, 10
-  CALDES DE MONTBUI  -

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

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

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

Reflexions

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

    Assessorament de la seva
    activitat sense compromís

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

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

RAMON PICANYOL
Instal.lador Autoritzat

d’Aigua, Gas i
Electricitat

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

1515151515

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

NET BULLON Empresa de neteja

El cor d’un nen

CANTAR A LA CORAL
DEL CENTRE

Estimat lector:
Si t’agrada la música..... ho tens
fàcil!!!!
Et convidem a cantar a la Coral del
Centre, tots els dijous, de les 21h del
vespre fins a les 22’30h de la nit, a
l’Espai Can Rius de Caldes.
Si véns, pots provar-ho durant un
trimestre sense cap compromís
econòmic!!!!
La nostra Coral està oberta a totes
les edats: nens, joves i grans.
Tèlfs. de contacte: 644 98 49 01
665 78 40 42
T’hi esperem!!!!!
Qui canta,els seus mals espanta!!!!

Coral de Centre

   La confiança és la fortalesa dels nens; ells creuen simplement a la
paraula dels seus pares. Quan els promets alguna cosa, ells poden dir
confiadament als seus amics que tu li portaràs el que vas prometre; ells
no fan càlculs matemàtics de les probabilitats de rebre o no el que els
vas dir, simplement mantenen present les paraules que van escoltar o la
promesa que van rebre, la que va sortir precisament de tu.
   Però aquest cor confiat pot ser trencat per l’engany o per una ment
distreta que oblida el que va prometre, perquè no ho va valorar important.
   Així que no danyem el cor d’un nen; ajudem-lo a creure i a mantenir la
confiança.
   Va dir Jesús que “qui no acull el Regne de Déu com un infant, no hi
entrarà pas”.
   Tens promeses per complir?  No retornis avui a casa sense el que vas
prometre, i si no ho has de complir, millor que no prometis res.

      Que tinguis una bona setmana!

“L’home nu. Tot despullant
els arquetips de la
masculinitat”
De l’11 de juny al 26 de
setembre al museu Thermalia
Es tracta d’una exposició organitzada amb
el Museu d’Art de Cerdanyola i el Museu
Abelló de Mollet del Vallès. Aquesta
mostra pretén despullar l’home fugint de
mites i idees que també l’han empresonat,
i alhora qüestionar la visió binària del
gènere plantejant un concepte molt divers
de les identitats, tot plegat des d’un
posicionament igualitari.




