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Agenda
Dissabte 25 de setembre
19h
Espai d’Art Casino
Cicle Parlem d’Art, “L’art de la ceràmica” ,
presencial i per Zoom, a càrrec del
ceramista José Gómez. Activitat gretuita.
Org. Artsgrup.

Diumenge 26 de setembre
18.30h
Casino
Cicle de Teatre de Tardor, amb l’obra
“Perduts”, comèdia escrita i dirigida per
Ramon Madaula i interpretada per Òscar
Intente i Jordi Corominas.

Fins al 26 de setembre
Museu Thermalia
Exposició itinerant “L’home nu. Tot
despullant els arquetips de la
masculinitat”.
Es tracta d’una exposició organitzada
amb el Museu d’Art de Cerdanyola i el
Museu Abelló de Mollet del Vallès.

Dimarts 5 d’octubre
De 8 a 13h
Aparcament c/ Escoles Pies
Estarà instal.lada la deixalleria mòbil.

Dimecres 6 d’octubre
19h
Sala Noble de Can Rius
Conferència “Arquitectura i sostenibili-
tat”, a càrrec de Ricard Grau, arquitecte i
soci fundador la Boqueria Taller.
Org. Aules d’Extensió Universitária “Delfí
Dalmau i Argemir” Caldes de Montbui.

Divendres 8 d’octubre
19h
Espai d’Art Casino
Inauguració de l’exposició “Miratges de
la serena i acolorida natura” a càrrec de
l’artista calderina  Esther Tenedor.

Fins al 15 d’octubre
 Vestíbul de l’Espai Jove El Toc
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.
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A  mitjans del mes de juliol, es va començar a detectar a
través d’uns avisos de la comunitat de regants de les

Hortes de Baix, que apareixien taques de fuel en el reg de
les hortes.

Tal i com va informar l’alcalde Isidre Pineda, a partir d’aquí,
el Consorci Besòs Tordera, l’Agència Catalana de l’Aigua i
l’Ajuntament de Caldes van buscar d’on sorgien aquests
abocaments, acotant el perímetre i localitzant la fuga en
una propietat privada. La mateixa propietat va realitzar unes
prospeccions fins que es va detectar un dipòsit de l’antiga
pelleria soterrat més de 6 metres com a origen de la fuga de
combustible.
Durant les prospeccions el sostre va cedir, i el combustible
es va filtrar, anant a parar en gran part a la canalització de
sortida de les aigües termals fins la bassa de regants, que
va fer de mur de contenció. També el col·lector que
acompanya la riera hi ha una part d’aquest fuel acumulat
fins a la depuradora.

Segons va comentar l’alcalde, el vessament esta del tot
controlat tot i que queden tasques de neteja i extracció
importants.
El vessament pràcticament no ha arribat a la riera de Caldes
i no ha afectat el medi natural, amb excepció d’algunes aus
a través del combustible acumulat a la bassa.

Rut Estany, cap de sistemes del Consorci Besòs Tordera,
va comentar que el més important és que l’abocament està
controlat i no hi ha hagut afectació al medi. Un cop aquest
residu estigui caracteritzat es tractarà la seva gestió tal i com
pertoqui.

Una fuga de combustible d’un dipòsit
de l’antiga pelleria contamina la bassa
dels regants de les Hortes de Baix

JDB

Ricard Jiménez, president de la Junta de Regants, va
comentar que els hortolans estan en xoc pel que ha passat i
indignats per l’incident, entenent que un cop localitzat l’origen
no s’ha actuat de la millor manera.

Segons els hi ha comentat l’empresa encarregada de la neteja
i extracció del combustible, s’estima que el procés duri unes
tres setmanes. Mentrestant no poden regar.
La comunitat de regants es planteja fer analítiques d’aigua
un cop estigui net el circuit, així com també un seguiment per
depurar responsabilitats de l’accident. JDB
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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 -

escolapi calderí Josep Artigas, que
porta més 40 anys al Senegal lide-

rant projectes a la zona de Casamance,
Sokone o Dakar, està passant uns dies
a Caldes de Montbui i aquest dijous ha
estat rebut a l’Ajuntament per l’alcalde
Isidre Pineda i la regidora de Cooperació
Laia Cuscó, en el que ha estat el seu
primer acte com a nova regidora de la
cartera de Cooperació. A la recepció
també hi han assistit representants de
Caldes Solidària, entitat que, juntament
amb Artigas, gestiona des de finals dels
anys 80 els ajuts de l’Ajuntament de
Caldes als projectes en els que treballa
el cooperant.

Artigas treballa al Senegal des de fa 44
anys
Josep Artigas Berenguer va néixer l’any
1946 a Castellterçol i va venir a viure a
Caldes quan encara no tenia un any.
L’any 1974, amb 28 anys va ser ordenat
sacerdot a Caldes i l’any 1977 va marxar
cap al Senegal on la comunitat esco-
làpia el va enviar per crear un centre de
formació agrària per fomentar la subsis-
tència al país i evitar les migracions
causades per la pobresa. El seu destí
va ser la regió de la Casamance, una
zona amb clima tropical i alta pluvio-
metria. Una zona, per tant, amb un gran
potencial de producció agrícola. A
banda de treballar per a la creació del
centre de formació agrària, i de coopera-
tives de productors, Artigas va aprendre
la llengua de les persones que l’envolta-
ven, el diola, la llengua majoritària a la
zona de la Casamance.

Des d’aleshores Artigas ha dedicat la
major part del seu treball a l’educació i a
la formació d’infants i joves d’aquest
país de l’Àfrica Occidental que, amb el
seu propi esforç i la motivació i ajut
d’Artigas, han trobat noves oportunitats.
Els fruits de la seva constància, del seu
optimisme, de la seva rauxa són nom-
brosos i importants en les comunitats
on ell ha treballat: desenvolupament
econòmic, oportunitats de formació i de

L’

El cooperant Josep Artigas conversa
amb l’alcalde i la nova regidora
de Cooperació

lleure o infraestructures a través de la
construcció de centres d’esbarjo,
escoles, tallers formatius de joves o per
a dones dissenyats i construits de forma
col·laborativa per motivar la gent de la
zona a quedar-se i treballar, per i a casa
seva, enlloc de plantejar-se marxar.

La tasca de Josep Artigas, que sempre
ha compartint les dificultats amb les
comunitats empobrides, el fa ser avan-
çat en les seves idees i formulacions en
el marc de nous paradigmes de la
cooperació per al desenvolupament:
l’enfocament de gènere, el foment de la
corresponsabilitat i de l’autonomia, la
sostenibilitat, la tolerància religiosa, la
implicació de les autoritats locals i
regionals

Entre el 1994 fins i el 2007, Artigas viu
for a de la Casamance liderant altres
projectes al Senegal. Primer a la regió
àrida de Niombató on es parla el wolof,
que Artigas també aprèn, i on treballa
en dos projectes: la creació d’un centre
de formació I esbarjo a Sokone i una
escola de formació agrícola a Karang.

I després a Dakar, on treballa com a
coordinador de tota la comunitat
escolapia del Senegal i des d’on dóna
suport a l’escola Kalasans del barri
perifèric de Sam-Sam. Finalment, el
2007, Artigas torna a la Casamance.

Tot i que malgrat la distància, Artigas
sempre s’ha sentit català, o potser
precisament per això, el seu paper va
ser cabdal, no tan sols en crear
oportunitats al Senegal sinó també per
fomentar el treball de cooperació
internacional i solidaritat a Caldes.

En aquest sentit, el seu treball i el seu
exemple ha donat, i continua donant,
oportunitats a joves de Caldes per
conèixer la realitat del Senegal, per oferir
formació com a ciutadanes i ciutadanes
del món. Probablement sense voler-ho
Artigas va impulsar els inicis del treball
de solidaritat amb persones migrades
a Caldes que, des de fa molts anys és
una població d’avanguarda en
cooperació al desenvolupament i en
atenció a les persones migrades.
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E l Casino ha presentat en roda de
premsa, la nova programació que

han preparat per a aquesta tardor,
desitjant que la pandèmia no anul·li cap
dels actes programats, que són molt
interessants i diversos i per a totes les
edats.

La vicepresidenta del Casino, Vicenta
Pallarès, va convidar als vilatans i
persones dels voltants a assistir i gaudir
de totes les activitats que ja han preparat
i que agradaran moltíssim i necessiten
que l'esforç que fan no sigui en va i
ajudi a retrobar a tots la normalitat social
i cultural.

Esther Tenedor, que és la responsable
de la comissió d'art i del cicle Parlem
d'Art, va explicar que el primer acte de
la temporada serà el proper dissabte dia
25 de setembre a les 19 h a l'Espai d'Art
amb el Cicle Parlem d'Art, "L'art de la
ceràmica" , presencial i per Zoom, a
càrrec del ceramista José Gómez,
considerat entre els millors d'Espanya i
Europa.
El divendres 8 d'octubre, s'inaugurarà
l'exposició "Miratges de la serena i
acolorida natura" a càrrec de l'artista
calderina Esther Tenedor.
El diumenge 7 de novembre hi haurà el
XIX Concurs de Pintura ràpida i el VII
d'escultura, en memòria de Sebastià
Badia. El poble s'omplirà aquell dia de
pintors i pintores fent les seves obres a
l'aire lliure i que tothom podrà veure.
El lliurament de premis serà les 13.30 h
a l'Espai d'Art Casino.
Els dies 4 i 5 de desembre, com cada
any, es farà la Fira de Nadal amb
paradetes dels artistes d'Artsgrup al
Casino. El dissabte 11 de desembre a
les 18.30 h s'inaugurarà l'exposició
col·lectiva d'Artsgrup.

Ferran Devesa, membre de la comissió
de programació, va parlar de les
activitats de Festa Major, que començarà
el dia 9 d'octubre a les 20 h a la sala
gran del casino, organitzat per Soko
Comedy amb un monòleg del còmic
Vaquero, i el dia 10 d’octubre a les 18 h,

El Casino presenta la programació
per aquesta temporada de tardor

l'Ajuntament de Caldes organitza a la
mateixa sala gran el concert de Festa
Major amb l'Orquestra Meravella.
El sopar de Festa Major no es podrà fer
per les mesures Covid i per la
Capvuitada, 17 d'octubre, organitzen
l'espectacle "Ballem la terra, tenim arrels"
a càrrec de l'Esbart Dansaire de
Granollers, a les 19.30 h també a la sala
gran.

Respecte a les novetats, Devesa va dir
que estan oferint un taller que mescla
l'oratòria, la declamació, el teatre i tota
tècnica de comunicació, sobretot
enfocat a joves.

Pere Puigdomènech, va parlar del Cicle
de Teatre de Tardor, i que aquest any
comença el 26 de setembre amb l'obra
"Perduts", comèdia escrita i dirigida per
Ramon Madaula.
El 24 d'octubre actuarà el GEC amb
l'obra "Sota teràpia", una comèdia
divertida, però que parla de coses molt
serioses i actuals.
El dia 31 d'octubre vindrà la Cia. Paranys
amb l'obra "Sospitós habitual", una
comèdia d'Alfonso Paso. El 7 de
novembre el GEC farà la segona
representació de "Sota teràpia".
El 21 de novembre hi haurà l'obra "Les
històries de l'avi Josep", espectacle
musical basat en quatre històries de fets
reals.

El 28 de novembre hi haurà l'obra
"L'Elvis del metro", treball final
d'interpretació de Ferran Devesa a
l'Institut del Teatre, on Devesa es
converteix amb la còpia de la còpia
d'Elvis Presley. També es pensa fer Els
Pastorets els dies 25 i 26 de desembre i
2 de gener.
Seguiran amb el cicle de Cultura Popular
2, que serà una molt bona continuació

del primer, amb una sorpresa del format
i continguts que tindrà enguany, i que
començarà el proper mes de novembre
amb la Colla Gegantera de Caldes.

Cada mes també hi haurà l'espectacle
infantil Rialles, actuant el mes de
novembre el grup El Pot Petit i que serà
l'estrella del trimestre.
Un altre tema a destacar serà a finals de
desembre anar al Liceu a veure El
Trencanous.
També es pensa fer el concert de valsos
de Cap d'Any, si la pandèmia ho permet,
el dia 1 de gener.

"El Casino porta 158 anys de cultura a
Caldes i val la pena seguir i deixar
aquest llegat en condicions perquè el
puguin aprofitar les altres generacions,
i aguantarà 158 anys més si els calderins
i les calderines tenim aquesta sensibilitat
per la cultura", va cloure Vicenta
Pallarès. MARIA MERCÈ BANYULS
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Diumenge 26 de setembre
18.30h -  Casino
Cicle de Teatre de Tardor, amb l’obra
Perduts, comèdia escrita i dirigida per
Ramon Madaula i interpretada per Òscar
Intente i Jordi Corominas.

Divendres 8 d’octubre
19h – Espai d’Art Casino
Inauguració de l’exposició
Miratges de la serena i acolorida natura
a càrrec de l’artista calderina Esther
Tenedor.

S’inaugura l’exposició “Més enllà dels
tatuatges. Les maras al Salvador, Honduras
i Guatemala” a l’espai juvenil El Toc
E l 21 de setembre és el Dia Inter-

nacional de la Pau, una jornada
destinada a commemorar i enfortir els
ideals de pau per una món amb
absència de guerra i violència. Per això,
l’alcalde Isidre Pineda i la regidora de
Joventut, Cooperació i Solidaritat Laia
Cuscó, han inaugurat aquest migdia
l’exposició “Més enllà dels tatuatges. Les
maras al Salvador, Honduras i
Guatemala” que es pot visitar fins el 15
d’octubre al vestíbul de l’Espai Jove El
Toc.

La mostra s’articula en tres blocs
temàtics, Violències, Joventut i Despla-
çaments forçosos, aspectes claus dels
països centreamericans i contra els que
l’Ajuntament contribueix a lluitar a través
de l’acompanyament al cooperant
calderí Arnau Baulenas a El Salvador.

La mostra, que inclou un recull de
testimonis del Salvador, Guatemala i
Hondures, està dissenyada i maquetada
per l’Andrés Pino Bueno (Conjunto
Vacío), i presenta els tatuatges com a fil
conductor, una metàfora de l’estigma-
tització i els prejudicis que marquen el
jovent centreamericà.

L’exposició, que convida a reflexionar
sobre la violència provocada per les
maras en els tres països del triangle nord
de centreamericà, ha estat escollida per
Caldes precisament per la relació que té
amb la feina que fa a El Salvador el
cooperant calderí Arnau Baulenas.

Des del 2015 l’Ajuntament concedeix
ajuts en matèria de cooperació als
projectes que, coordinats des de
Catalunya per Caldes Solidària i des d’El
Salvador per l’Arnau Baulenas es porten
a terme en aquest país centreamericà on
la violència generalitzada, les violacions
de drets humans, les amenaces, les
extorsions i els assassinats són a l’ordre
del dia i milers de famílies, en particular
infants i adolescents, viuen sota
l’amenaça de les maras, però també sota
la forta repressió de les forces de
seguretat i de l’exèrcit.
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Caldes de Montbui comptarà
amb 9 Ambaixadors i Ambaixadores
de l’Esport per aquesta temporada

a Sala Noble de Espai de Can Rius
ha acollit aquest dimecres a la tarda

la roda de premsa en la que s’ha
reconegut el paper dels Ambaixadors i
Ambaixadores de l’Esport de Caldes i
s’ha fet entrega dels diplomes a 9
esportistes que l’Ajuntament reconeix
aquesta temporada. A l’acte hi han
participat l’alcalde Isidre Pineda, la
regidora d’Esports Núria Carné, la
regidora de Turisme Carme Germà i la
majoria d’esportistes que reben la
distinció.
L’edició d’enguany, que correspon a la
5a convocatòria d’aquests ajuts a
esportistes individuals, amplia la seva
dotació total respecte a l’any anterior,
passant de 4.000 euros a 5.000 euros.

La patinadora Elna Francès Marin, de
16 anys i els atletes Marc i Cesc Ullar
Calvo de 16 i 17 anys respectivament
són l’Ambaixadora i els Ambaixadors
més joves d’aquesta edició.

Les distincions d’aquesta edició són:
Elna Francès Marin (patinatge artístic),
en Marc i Cesc Ullar Calvo (atletisme),
Jordi Torrejón Gonzalez (Triatló), Mercè
Tussell Quevedo (Triatló) , Anna Puig
Delgado (Rugby), Arnau Cervera
Guardeño (kàrting), Andrea Soldevila
Sanchez (atletisme) i  Eduard Tura
Morales (atletisme).
Tots han estat presents a l’acte tret
d’Anna Puig  i Arnau Cervera. Pel que
fa a Anna Puig Delgado, que es troba
concentrada amb la selecció espanyola
a Parma jugant els partits per a la
classificació del mundial no ha pogut
estar present a l’acte ni recollir el diploma
i pel que fa a l’altre absent, Arnau

Cervera Guardeño, ha recollit el diploma
el seu pare Carles Cervera.

Del total d’Ambaixadors i Ambaixa-
dores d’aquesta temporada, 6 repe-
teixen en el seu «càrrec» i 3 s’estrenen
portant el nom de Caldes allà on van a
competir.
Els Ambaixadors que s’estrenen són
Eduard Tura, Cesc Ullar i Martí Ullar.

El programa Ambaixador o
Ambaixadora de l’Esport de Caldes
L’objectiu del programa Ambaixadors i
Ambaixadores de l’Esport és donar
suport a l’activitat esportiva realitzada
pels esportistes individuals de Caldes
de Montbui que participin en compe-
ticions esportives oficials d’àmbit nacio-
nal, estatal o superior. Un suport que es
tradueix en un petit ajut econòmic, el
reconeixement de la seva aportació a la
societat calderina i la promoció de la vila
de Caldes de Montbui com a imatge
turística arreu del món.
El programa va néixer l’any 2016 per
donar suport i reconeixements públic

als esportistes individuals de Caldes de
més de 18 anys, i en la seva quarta
edició, l’any 2019, la convocatòria dels
ajuts es va ampliar als esportistes
individuals menors de 18 anys.
En les 4 edicions anteriors (2016, 2017,
2018 i 2019), el programa ha ofert 19 ajuts
a esportistes.
Per accedir als ajuts econòmics de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per

a esportistes individuals s’ha de
presentar una sol·licitud a l’Ajuntament
quan es publiquen les bases
reguladores que és a la tardor/hivern de
cada any. Les persones beneficiàries
d’aquests ajuts han d’haver nascut a
Caldes de Montbui i/o constar al cens
municipal, han de disposar de llicència
federativa vigent corresponent a la seva
modalitat esportiva i no tenir cap
contracte professional o similar. En el
cas d’esportistes menors d’edat, també
poden sol·licitar els ajuts  els pares, les
mares, els tutors legals o les persones
encarregades temporalment o
definitivament de la guarda.

JDB

JDB
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S’inicia la construcció dels nous edificis
polivalents de l’Hospital de Granollers
i l’Hospital Parc Taulí de Sabadell

ls nous edificis polivalents de
l’Hospital General de Granollers i

l’Hospital Parc Taulí de Sabadell
comencen a fer-se realitat. En total la
inversió global del Departament de Salut
és de 55 milions d’euros.

Concretament a l’Hospital General de
Granollers, el nou edifici se situarà
annex a l’edifici on actualment hi ha el
Servei d’Urgències i s’estendrà fins als
aparcaments municipals gratuïts que ha
cedit l’Ajuntament de Granollers.
La construcció s’emmarca en el projecte
d’ampliació i modernització de l’hospital
per afrontar la pandèmia i la post
pandèmia de la COVID-19. Disposarà
d’uns 9.000 m2 assistencials i uns 6.000
m2 d’espais de serveis generals,
instal·lacions, logística, etc.

D’altra banda, també comencen les
obres per a la construcció del nou edifici
de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, que
estarà situat a la zona nord del Parc Taulí
de Sabadell, darrere l’edifici que acull
l’hospitalització (Edifici Taulí) i fent
façana amb el riu Ripoll. Actualment el
solar està parcialment ocupat per una
nau que forma part de l’edifici Santa Fe
i que serà enderrocada.

La construcció del nou edifici
s’emmarca en el projecte d’ampliació i
modernització de l’hospital per afrontar
la pandèmia i la post pandèmia de la
COVID-19. Disposarà de 6.000 m2, dels
quals uns 4.000 m2 es destinaran a
acollir serveis assistencials i uns 2.000
m2 a serveis generals, instal·lacions,
logística, etc.
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El Govern català proposa ampliar l'horari
de l'oci nocturn a l'exterior fins les 3h
a partir del 23 de setembre

avant la millora de la situació
epidemiològica a Catalunya, el

Govern ha proposat obrir l’oci nocturn
a l’exterior fins a les 3h, amb 30 minuts
de marge per tancar, a partir d’aquest
dijous 23 de setembre (la nit de
dimecres a dijous). Per garantir la seva
obertura, es manté l’obligatorietat de la
mascareta, sempre i quan no es
consumeixi, i no es permet el ball.
D’altra banda, el Govern també ha
decidit ampliar l’horari de la restauració
fins a les 1hores. Tot i que es continua
mantenint l’aforament de 10 persones
a l’exterior i 6 a l’interior.
En una reunió amb el sector, el Govern
també els ha proposat un horitzó proper
per poder obrir els espais interiors.

D

L’Ajuntament ja treballa en les actuacions
més votades a la 12ena Taula de Comerç
amb els pressupostos participatius

n aquesta darrera trobada de la Taula
de Comerç, celebrada el 21 de juliol

i presidida per la regidora de Comerç i
Consum, Núria Carné, hi van participar
una vintena de comerciants i es va fer
una reflexió conjunta sobre les
actuacions a realitzar fins a finals d’any.
Es van votar les propostes presentades
adreçades a la dinamització del sector i
que es finançaran amb pressupostos
participatius de la regidoria de Comerç
per aquest 2021. Vendes creuades, la
realització d’un segon vídeo promo-
cional i la col·locació d’una taula infor-
mativa al carrer són les propostes més
votades per la Taula de Comerç, en les
que s’està treballant

A banda dels pressupostos participa-
tius, a la mateixa Taula de Comerç, la
regidoria va comunicar les altres
accions de promoció comercial que
portaran a terme en el que queda d’any

com «Apunta’t al Carro», encesa de
l’arbre de Nadal «Llums, Nadal i Shop
in Caldes» i, «A Caldes, per Nadal un
desig es fa real», una campanya que es
fa conjuntament amb Ràdio Caldes. A
la trobada també es va parlar de l’enllu-
menat de Nadal i de la sonorització dels

E eixos comercials durant les festes.
La Taula de Comerç també va servir per
informar sobre  la plataforma de compra
en línia Compraprop que podeu trobar
a l’adreça:
https://compraprop.rieradecaldes.com/
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
17/09/2021
Núm. Oferta
314094 AUX. GERONTOLOGIA
314090 MANIPULACIÓ ALIMENTS

(FEINA REPETITIVA)
314083 RENTAPLATS (MIGDIES)
314079 CAMBRER/A

(JORNADA COMPLETA)
313948 AGENT COMERCIAL / DIRECCIÓ

AGÈNCIES
313874 COMPTABLE

(JORNADA PARCIAL)
313845 PEONS CONSTRUCCIÓ

(DISPONIBLES PER FER
TREBALLS VERTICALS)

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)

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.

Taller “ Famílies sense
armaris!”
L’Ajuntament organitza el taller “Famílies
sense armaris”, sobre la diversitat sexual i
de gènere enfocat a l’acompanyament de
famílies. L’activitat es farà el 28 de
setembre, a les 18 h i les places són
limitades. Inscripcions:
https://forms.gle/6eGiaydrjRGumE9X9

Un cop de mà.
Rumia i encerta-la.
Setembre 2021
Per accedir al qüestionari lingüístic Un cop
de mà. Rumia i encerta-la! accediu a
aquest enllaç:
http://breu.cpnl.cat/ucm41set21

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
17 de setembre al 15 d’octubre l’exposició
“Més enllà dels tatuatges. Les maras al
Salvador, Honduras i Guatemala”.

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

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

Programa d’activitats
Gent Gran Activa.
Es reprèn el calendari
d’activitats amb algunes
novetats
Ja es poden 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 gim-
nàstica, de balls i danses o els tallers de
memòria. 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.

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



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
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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.

L’

Educar en positiu
educació en positiu apareix de la mà dels Doctors Jane Nelsen, Lynn Lott i
Cheryl Erwin i consisteix a aplicar estratègies per a ensenyar amb fermesa

però alhora amb assertivitat, afecte i amabilitat, aconseguint d'aquesta manera
convertir als nens en adults responsables, respectuosos amb els altres i capaços
de prendre decisions coherents. Per tant es tractaria de crear un entorn familiar on
es proporcioni seguretat, comprensió i molt amor per a assegurar al nen un
desenvolupament físic, emocional i social el més beneficiós possible.

Alguns dels trets principals de la seva filosofia són:

- No existeixen els crits ni els càstigs, perquè parteix de la premissa que hi ha
moltes altres alternatives a aquests i que a més són més efectius. A més si apliquem
aquesta actitud, millora la convivència i l'harmonia a la llar.
- Dóna molta importància al diàleg, intentant raonar amb els nens i entendre el
perquè de les seves actuacions, rabietes o plors. D'aquesta manera no castigarem
un acte en concret, sinó que actuarem sobre el focus del problema, motiu pel que
podrem canviar la manera de pensar i actuar i fer que algunes conductes no tornin
a repetir-se. El fet de conversar i saber en tot moment com pensen i què senten,
ens ajudarà a més, a connectar millor amb ells i aconseguirem més complicitat.
- Es promouen en tot moment actituds positives.
- Dota als pares de les eines necessàries i disminueix la inseguretat que senten
davant determinades situacions i que fa dubtar de si s'estan fent bé o malament
les coses.

Tres són doncs els pilars fonamentals en aquesta metodologia i que podrien
resumir-se en: coneixement, protecció i diàleg. És a dir, el primer de tot és conèixer-
los en profunditat, després, fer-los sentir protegits i que sàpiguen que poden
comptar amb nosaltres en tot moment i per últim, prioritzar les converses abans
que imposar càstigs o fer-los sentir inferiors. Per tant s'han d'evitar les
comparacions o fer-los sentir culpables dels seus actes, perquè l'única cosa que
aconseguiríem amb tot això és fer-los persones insegures, porugues i amb manca
d'autoestima.

Educar en positiu no és una cosa que podem aconseguir (i molt menys veure
resultats) d'un dia per a un altre. És un procés llarg que requereix paciència i molt
esforç, però que a la llarga recull els fruits d'aquesta apassionant aventura que és
la de ser pares. EVA REMOLINA



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

F

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Quan les vacances et deixen
2 quilos de souvenir

ruites hidratants i de tots els colors, verdures al punt òptim de maduració, peix
fresc, aigua freda en la nevera...

L'estiu és ric en aliments saludables i es presta a menjar més lleuger.
No obstant això, durant les vacances pugem de pes.

Si hem tornat de les vacances amb algun quilo de més, corregir el problema és
senzill, però no necessàriament ràpid.
De la mateixa manera que els quilos es guanyen amb una rutina, la pèrdua també
requereix uns hàbits.

Hi ha unes indicacions bàsiques per a cuidar la nostra alimentació, la nostra salut
i el nostre pes de manera habitual:
. Basar la dieta en aliments d'origen vegetal, com a fruites, verdures, cereals integrals,
llegums, fruita seca i oli d'oliva verge. La pasta, el pa i l'arròs, si són integrals,
millor.
. Consumir fruites i hortalisses de temporada. Són sanes, econòmiques i haurien
de formar part de la nostra dieta habitual.
. Limitar el consum de greixos. És important limitar (no eliminar) la quantitat de greix
de la nostra dieta i assegurar-nos que la que prenem és saludable. Els greixos
"bons" (els presents en l'oli d'oliva verge, la fruita seca, les llavors, l'alvocat o el
peix blau), aporten àcids grassos essencials i vitamines liposolubles que el cos
no pot sintetitzar per si sol.

. Moderar el consum de carn. Menys carn vermella i més peix. El peix blau és
especialment saludable. Quant a la carn vermella, és millor triar talls magres i evitar
embotits. L'ou és una excel·lent font de proteïna, i és sa.
. Eliminar les begudes calòriques. L'aigua és la beguda més saludable que existeix.
. Evitar la brioixeria, els dolços i els productes hiperprocessats. No tenen interès
nutricional, però sí moltes calories.
. Triar lactis simples, com la llet o el iogurt natural.
. Moderar la ingesta de menjar. Cal fugir dels menjars copiosos.
. Incrementar l'activitat física.
Per a no augmentar de pes, hem de gastar més calories.
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Gastronomia

Crema de carbassa, carbassó i porro

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Ingredients:
. ½ ceba gran (uns 90 g)
. Porro gran, només la part blanca (uns
135 g)
. 1 carbassó mitjà (uns 285 g)
. Carbassa tipus violí o cacauet mitjana
(uns 400 g)
. 3 cullerades d'oli d'oliva
. ¼ de culleradeta de sal
. ½ pastilla de brou de verdures (o 1
tassa de brou de verdures casolà)
. ¼ de culleradeta de nou moscada

Preparació:
Pela la ceba i pica-la fina.
Escalfa en una cassola mitjana
antiadherent l'oli a foc mitjà. Afegeix la
ceba, remena i tapa-ho. Deixa que
s'estovi mentre preparem la resta
d'ingredients.

Renta el porro i pica'l fi. Afegeix-lo a la
cassola. Opcionalment podeu afegir en
aquest punt una mica de sucre morè
per caramel·litzar-los lleugerament.
Remena-ho bé i torna a tapar-lo.

Renta el carbassó, pela'l i talla-ho en
daus o en trossets mitjans (pots fer
rodanxes gruixudes i aquestes tallar-
les en 6 parts). Afegeix-lo a la cassola,
remena i tapa-ho de nou.

Pela la carbassa, talla per la meitat al
llarg i treu les pipes amb una cullera.
Talla la carabassa en daus no gaire
grans (es farà més ràpidament) i
afegeix-la a la cassola. Remena-ho bé,
afegeix la sal i el brou de verdures i
aproximadament 3,5 tasses d'aigua, el

just per cobrir tots els ingredients.
Puja el foc i quan comenci a bullir baixa'l
a mig-baix. Deixa que es cogui destapat,
remenant només ocasionalment, uns 15
minuts, fins que la carbassa estigui
tendra i cremosa. S'haurà evaporat força
aigua, quedant una mena de guisat
cremós (si no és així pots deixar-ho 5
minuts més).

Aparta la cassola i bat-lo tot junt 3-4
minuts (pots usar una batedora de braç
o una de got), fins que es formi una
crema suau, sense grumolls. Prova-la i
afegeix una mica més de sal si fos
necessari.

Serveix la crema amb pipes de carbassa
i rodanxes de poma dessecada.



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 piano de Beethoven

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

  “Un grup de turistes visitaven la casa en la qual el mestre Beethoven va passar els
darrers anys de la seva vida. Arriben a una recambra especial, era el conservatori, on
està el seu piano.  Amb veu molt baixa i reverent el guia diu, “Allí està el piano del gran
mestre” Una noia del grup, es va obrir pas, es va asseure en el banc i va començar a
lluir-se davant els presents, tocant en aquell magnífic piano, una sonata de Beethoven.
L’orgullosa noia li diu al guia: “Suposo que molts gaudeixen tocant aquest excel·lent
piano”. Tot seguit ell li respon: “El famós mestre del piano, Ignacio Paderewski va estar
per aquí l’estiu passat, juntament amb un grup de turistes.  Tots li demanaven que
toqués, i ell va dir que no ho faria perquè es considerava indigne i sentia que era com
una falta de respecte fer-ho”.
   Quan som arrogants, moltes vegades volem lluir-nos davant els altres, i per contra
quedem en ridícul.  Quan assumim actituds d’altivesa  o arrogància, és perquè estem
desubicats. L’altivesa ens pot portar a perdre el sentit comú. L’orgullós té problemes
seriosos de visió, perquè sempre es veu a sí mateix moltíssim més gran del que
veritablement és i mira als altres com si fossin éssers diminuts.
   Tinguem en compte el missatge bíblic: “...enfaixeu-vos d’humilitat, perquè: Déu s’oposa
als arrogants, i concedeix gràcia als humils”. (1ª Pere 5:5 ).
   La humilitat és un perfum que atreu a la gent i les benediccions de Déu”
                                                                                                                 Carlos Perdomo

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

Es busca renta plats
pels caps de semana

per restaurant.
Tel. 93 864 89 41.




