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Agenda
Dimecres 28 de setembre
19h – Jardi Espai Jove El Toc
Xerrada-col.loqui “Illusions i esperances
al Senegal” a càrrec de Josep Artigas
Berenguer, cooperant calderí que ha
dedicat tota una vida liderant projectes al
Senegal.

Dijous 30 de setembre
19.30h – Plaça de l’U d’Octubre
“Actes per reivindicar “1-OCT ni oblit, ni
perdó”. Org. Grup d’Entitats Independen-
tistes de Caldes.

Diumenge 3 d’octubre
De 10h a 15 h
c/ Montserrat
Fira Outlet. Amb tallers infantils a càrrec
dels Geganters de Caldes i animació amb
karaoke (d’11h a 14h)
Org. UCIC

11h – Al costat plaça U d’Octubre
Inauguració de la plaça de Neus Català i
Pallejà . La plaça serà seu d’un monòlit en
record a les 12 víctimes i d’un mapa amb
la ubicació de les llambordes de la
memòria que acull Caldes de Montbui. 
Cal fer reserva prèvia de localitat a
www.caldescultura.cat (a partir del 27 de
setembre a les 12 h).

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 sostenibilitat”,
a càrrec de Ricard Grau, arquitecte i soci
fundador la Boqueria Taller.
Org. Aules d’Extensió Universitária “Defí
Dalmau i Argemir” Caldes de Montbui.

Cada dimecres
12h – Davant Residència Sta. Susanna
Trobada d’àvies i avis per l’amnistia i les
llibertats. Per les represaliades encau-
sades i retorn de les exiliades. Org. CDR
Caldes de Montbui i Caldes Groga.

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.

Del 8 al 12 d’octubre
FESTA MAJOR
Veieu programa a la web:
www.caldescultura.cat

Dissabte 9 d’octubre
12h – Museu Thermalia
Inauguració de l’exposició “Els calderins
deportats al camps nazis”i la presentació
del catàleg dedicats als 12 calderins
deportats, són els primers actes en
homenatge a les víctimes de l’holocaust:
Josep Ferrer, Josep Maria Catafau, Joan
Deu, Alexandre Folch, Pasqual Gimeno,
Ricardo López, Isidre Malla, Josep Manuel,
Armand Pueyo, Marcel Ramon, Artur
Triquell i Josep Jané.
Cal fer reserva prèvia de localitat a
www.caldescultura.cat

Dissabte 9 d’octubre
20h – Casino
Monòleg a càrrec del còmic Vaquero.
Org. Soko Comedy

Diumenge 10 d’octubre
18h – Casino
Gran concert de Festa Major amb
l’Orquestra Maravella. Org. Ajuntament

Fins al 15 d’octubre
 Vestíbul de l’Espai Jove El Toc
Exposició “Més enllà dels tatuatges.
Les maras al Salvador, Honduras i
Guatemala”.
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E n el marc del projecte Stolpersteine,
les llambordes de la memòria,

Caldes de Montbui proposa un home-
natge a les 12 víctimes calderines dels
camps de concentració.

Amb diferents accions de record,
denúncia i homenatge, la vila crea
espais que evitin l’oblit dels noms de
Josep Ferrer, Josep Maria Catafau, Joan
Deu, Alexandre Folch, Pasqual Gimeno,
Ricardo López, Isidre Malla, Josep
Manuel, Armand Pueyo, Marcel Ramon,
Artur Triquell i Josep Jané.

Primers actes d’homenatge, els dies 3 i
9 d’octubre
El primer dels actes serà el bateig de la
plaça de Neus Català i Pallejà com espai
d’homenatge als deportats calderins.
L’acte serà el 3 d’octubre a les 11 h i cal
fer reserva prèvia de localitat a
www.caldescultura.cat (a partir del 27 de
setembre a les 12 h).

La plaça serà seu d’un monòlit en record
a les 12 víctimes i d’un mapa amb la
ubicació de les llambordes de la
memòria que acull Caldes de Montbui.

Caldes de Montbui homenatja els
calderins víctimes de l’holocaust

El segons dels actes serà la inauguració
de l’exposició “Els calderins deportats
als camps nazis”, produïda pel Museu
Thermalia i acompanyada del catàleg
de l’autor Eduard Puigventós, amb
il·lustracions de l’artista calderí Ferran
Vidal.
La inauguració serà el 9 d’octubre a les
12 h i cal fer reserva prèvia a
www.caldescultura.cat (a partir del 4
d’octubre a les 12).

Els actes inicials comptaran amb
representació de l’Ajuntament, de les
famílies de les víctimes calderines
homenatjades, del Memorial Democràtic
de la Generalitat de Catalunya, de
l’Amical de Mauthausen i altres camps,
de la Comissió de Nomenclàtor i dels
dos equipaments que han liderat el
programa, el Museu Thermalia i l’Arxiu
Històric.

Caldes, vila adherida al projecte
Stolpersteine
Els 12 calderins deportats als camps
nazis tenen una llamborda de la
memòria, sòlida i duradora, per tal que
el seu nom i els horrors de l’holocaust
no siguin oblidats. 11 de les llambordes
es troben al municipi en un recorregut
que neix a la plaça de Neus Català i
Pallejà i fa una parada en l’entorn dels
carrers on van viure les 12 persones

deportades, torturades i, en gairebé tots
els casos, assassinades. La llamborda
número 12 es troba en el municipi de
Vilanova i la Geltrú, que va ser lloc de
naixement Armand Pueyo.

L’Ajuntament té previst, entre altres
accions de futur emmarcades en aquest
projecte, organitzar un recorregut
inaugural a l’entorn de les Stolpersteine
calderines.
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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 n total es substituiran 723 punts de
llum, 563 al nucli urbà, en una

actuació que s’està portant a terme
aquests dies, i 160 als polígons
industrials (119 al polígon La Borda i 41
al Pinatar) que s’instal·laran durant el
mes d’octubre. Els treballs, que
impliquen talls puntuals a les vies
afectades, van començar el passat
divendres. L’actuació suposarà un
estalvi de 126.403Kw/any i d’uns 28.000
euros anuals.

Amb la instal·lació d’aquestes lluminà-
ries es completa la substitució de punts
de llum de sodi per tecnologia LED al
nucli urbà i als polígons industrials.
La substitució del vapor de sodi per
LED’s es tradueix en una reducció de la
potència elèctrica d’un 47% de mitjana i
en una millora de l’eficàcia, de
l’eficiència i de la il·luminació que
augmenta entre 2 i 10 lux la mitjana
actual de llum amb lluminàries més
sostenibles.

Actuació al nucli urbà
Aquesta és la segona actuació que es
fa al nucli urbà (la primera va ser el
novembre del 2019) i suposa la
substitució de 563 punts de llum.
Aquesta nova actuació redueix la
potència instal·lada, que  passa de
56,300Kw a 27,024Kw, i s’aconsegueix
un estalvi de 29Kw/hora que, anualment
representa 122.959,2Kw/any.

La substitució de 723 punts de llum per LED’s
reportarà un estalvi anual d’uns 126000Kw
i 28000 euros

A nivell econòmic, l’actuació al nucli
urbà genera un estalvi d’uns 25.000
euros anuals.
Els sectors del nucli urbà on es porten a
terme les actuacions en aquesta segona
fase són: Puigdomí, Camp de l’Arpa, El
Tint, Plaça de l’Església, Jaume I /
Passatge Montserrat, Passeig del Remei
i Passeig de la Riera.

A més dels sectors indicats, s’actua als
carrers: Passeig del Remei, Granollers,
Llobet i Vall-Llossera, Folch i Torres,
Josep Ma Germà/ J. Olivé i Velázquez;
davant de l’Església,  carrer Montserrat;
carrer Major, Asensi Vega, el Parc de
l’Ametller, la Riera del Bugarai,i el Raval
del Remei i el Parc de Can Rius.

Actuació als polígons La Borda i El
Pinatar
Els treballs de substitució de lluminàries
als polígons es faran a l’octubre i
consisteixen en la substitució de 119

punts de llum a La Borda, que
suposaran un estalvi de 9996Kw/any, i
41 al Pinatar, que suposaran un estalvi
de 3.444Kw/any. A nivell econòmic,
aquesta actuació als polígons genera
un estalvi d’uns 3.000€ anuals.
L’actuació als polígons s’aprofitarà per
instal·lar el nou sistema de tele-gestió.
La incorporació d’aquest nou sistema

de tele-gestió al nucli urbà es preveu
fer a principis del 2022.
El conjunt dels treballs, tot i que estan
sotmesos a la meteorologia, està previst
que finalitzin a finals de novembre.
El cost total d’aquesta nova fase de
substitució de lluminàries suposa una
despesa total de 173.659.68 euros entre
la compra del material que s’ha
adjudicat a Novatilu SL per import de
116.475,47 euros i la instal·lació que
s’ha adjudicat a Aluvisa per 57.184,21
euros.
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Torna la Festa Major prioritzant
les activitats de cultura popular

a Festa Major 2021, la primera que es
celebrarà després de l’aturada

obligada per la pandèmia, té una
seixantena d’activitats programades entre
el 8 i el 12 d’octubre. Un programa d’actes
que prioritza la cultura popular i que, per
això, compta amb la col·laboració i la
participació d’una trentena d’entitats de
Caldes de Montbui. A més, també s’ha
inclòs en la programació artistes que
formen part del cens cultural calderí.

Aquesta edició s’ha hagut de reinventar
i s’ha organitzant tenint en compte les
restriccions de control de la Covid-19
que hi ha vigents actualment. Per això,
s’han centralitzat la majoria dels actes
en dos escenaris principals.
D’una banda, la porxada, que s’instal·la-
rà al parc de Can Rius. D’altra banda,
l’escenari que s’ubicarà a la plaça de la
Font del Lleó. S’ha optat per aquestes
dues ubicacions perquè, per les seves
característiques, són espais que
permeten controlar fàcilment l’accés i
l’aforament dels diferents actes. Però,
més enllà d’aquests dos escenaris, hi
ha també programades activitats en
altres punts del municipi. A banda dels
actes programats, també s’instal·laran
les tradicionals atraccions de fira al barri
del Bugarai.

L'alcalde Isidre Pineda va dir durant la
presentació del programa que estava
emocionat, i que probablement compar-
tia aquest sentiment amb les entitats,
regidors i patrocinadors que hi parti-
cipen. La Festa Major ve molt de gust
perquè aplega molts calderins a l'espai
públic i és el millor lloc per trobar-se.
Estem superant una pandèmia i
necessitàvem un punt de trobada tant
de les entitats com dels ciutadans. És la
festa major més treballada per adaptar-
se a les mesures vigents.

La regidora de Cultura, Laia Cuscó, va
dir que serà una festa major molt
reflexionada i molt calderina, amb
activitats per a tots els públics i per a tots
els gustos, amb les colles de cultura
popular com a grans protagonistes.

Un programa actualitzat en tot moment
L’organització de la Festa Major ha
previst un programa que sigui fàcilment
alterable per adaptar-lo a possibles
canvis en les mesures de contenció de
la pandèmia. Amb aquest objectiu, se
centralitzarà tota la informació de canvis
i modificacions a les xarxes socials i a
la pàgina web de Caldescultura.cat

Una cinquantena d’actes
El tret de sortida de la Festa Major serà el
divendres 8 d’octubre al vespre i anirà a
càrrec de les colles de cultura popular i
tradicional de Caldes de Montbui. Un
inici de festa que completarà el Ball de
Diables amb una Tronada inicial. La cul-
tura popular també serà la protagonista
de l’acte final de Festa Major.

Pel que fa als concerts, se n’han
programat per tots els públics. Així,
actuaran formacions com The Sey
Sisters, The Tyets, Porto Bello, l’Orquestra
Maravella o La Vella Dixieland.
Quim Masferrer portarà l’espectacle “La
bona gent” a l’escenari de la plaça de la
Font del Lleó, l’espectacle familiar “El
monstre dels colors”, la proposta teatral
“Improshow” i el grup Ultramar serà
l’encarregat del concert d’Havaneres.
Tot plegat, amb activitats esportives com
la 10a edició de La Milla Urbana, el 9e
Trofeu La Llamborda, activitats
tradicionals com el versots, la ballada de
gegants i de sardanes o la Festa Gran.

Reserva d’entrades
Precisament, per poder controlar i
respectar els aforaments autoritzats, serà
necessari reservar les entrades per
poder accedir als actes. La majoria de
les entrades són gratuïtes però, en
algunes activitats, s’ha optat per fixar un
preu simbòlic d’1 euro per evitar l’absen-
tisme i que quedin places desocupa-
des. Les entrades es podran reservar a
partir del divendres 1 d’octubre a les 10
h a la web de Caldescultura.cat.

També s’ha habilitat un servei
d’acompanyament per la reserva
d’entrades per aquelles persones que
no disposin d’accés a Internet. Els
interessats en reservar entrades es
poden dirigir al Museu Thermalia en

l’horari habitual d’aquest equipament i
allà els ajudaran en tot el procés.

Les barraques seran terrasses
Les tradicionals barraques de Festa
Major també s’adaptaran a les res-
triccions imposades per la pandèmia.
Per això, aquest any es reconverteixen
en terrasses per la prohibició de
consumir a les barres.
Les terrasses, gestionades pel Club
Natació Caldes, els Castellers de Caldes
i el Club Hoquei Caldes, s’instal·laran
al Parc de Can Rius, i hi haurà taules i
cadires per controlar l’aforament en tot
moment.

L
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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.

Dissabte 9 d’octubre
20h – Casino
Monòleg a càrrec del còmic Vaquero.
Org. Soko Comedy

Diumenge 10 d’octubre
18h – Casino
Gran concert de Festa Major amb l’Orquestra Maravella.
Org. Ajuntament de Caldes.

Fa 2 anys
que ens vas deixar.

Et recordem,
t’enyorem

i t’estimem, JOSEP

Cinquena edició de Benvinguts
a Pagès

n total de 6 explotacions agràries, 1
allotjament, 9 restaurants i 1 activitat

complementària del Vallès Oriental,
participaran a la cinquena edició de
Benvinguts a Pagès, que se celebrarà
el cap de setmana del 2 i 3 d’octubre i
que a la comarca coordina el Consell
Comarcal. El Cafè del Centre de Caldes
de Montbui hi participarà enguany.

Es tracta d’un cap de setmana de portes
obertes en explotacions agràries,
propostes originals en restaurants,
allotjaments i activitats,  per ensenyar-
nos els camps, ramats, o obradors. Dos
dies per redescobrir on neix tot allò que

mengem i conèixer de prop les persones
que fan els aliments que ens arriben a
casa. Una oportunitat per omplir el rebost
comprant directament al productor.

Aquesta edició del 2021 torna a
recuperar el format presencial mantenint
les mesures de seguretat, amb un
sistema de visites sota reserva i el
compliment dels protocols vigents per
la Covid19.
Benvinguts a Pagès ha sumat fins ara,
en les quatre edicions anteriors, prop de
100.000 visitants a tot Catalunya. Al 2019,
el Vallès Oriental va ser la comarca més
visitada, amb més de 4.000 visites.

U
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L’ Informe de Planificació Educativa
ha permès fer per primera vegada

un diagnòstic acurat de la realitat del
sistema educatiu del municipi. L’estudi
detallat de les dades d’escolarització i
les d’evolució de la població confirma
que Caldes de Montbui s’ha consolidat
en els últims anys com un municipi
receptor de població de Barcelona i de
l’àrea metropolitana que busquen unes
millors condicions de vida. Un fenomen
que s’ha accentuat després de la
pandèmia i del confinament per la
Covid-19.
A banda d’això, Caldes de Montbui s’ha
convertit en un receptor clar de població
escolar dels municipis de l’entorn. En
especial, de Bigues i Riells, Sant Feliu
de Codines i Palau-Solità i Plegamans.
Això s’explica per dos motius: Primer,
per la situació geogràfica, en el límit dels
dos vallessos. El segon motiu és la
qualitat dels projectes dels centres
educatius i l’existència d’una oferta
educativa privada-concertada que en
alguns d’aquests municipis no existeix.
Tot plegat fa que Caldes de Montbui
tingui un nivell d’escolarització superior
en gairebé totes les etapes del sistema
educatiu a la mitjana del Vallès Oriental
i, fins i tot, a la de Catalunya. Només
amb una excepció, en el cas de la
formació professional. De la mateixa
manera, demostren que la taxa
d’escolarització de l’educació
secundària postobligatòria és molt
elevada i que els nois i noies en acabar
l’ESO opten majoritàriament per fer
Batxillerat.

L’estudi ha estat elaborat per la comissió
del mapa escolar que s’ha creat a
proposta del Consell Escolar Municipal.
Aquesta comissió està formada per
representants de les direccions dels
centres educatius, famílies i partits
politics, i té com a objectiu fer una
diagnosi de la realitat de la planificació
escolar del municipi. Això ha de
permetre fer propostes concretes en
relació a les necessitats del mapa

La taxa d’escolarització a Caldes és superior
en gairebé totes les etapes educatives
a la mitjana de Catalunya i de la comarca

escolar de Caldes de Montbui a mig i
llarg termini.
Segons les últimes dades oficials de 1
de gener de 2020, la població de 0 a 20
anys, la que majoritàriament està en edat
escolar, és de 3.742 persones. Això vol
dir que el 21,01% de la població està en
edat escolar. Un percentatge que s’ha
mantingut bastant estable en els últims
anys.

Diagnosi del sistema educatiu calderí
Pel que fa a l’educació infantil, els
equipaments actuals permeten cobrir
sense problemes la demanda. En el cas
de les escoles bressol, s’ofereix una
oferta de places inferior a la capacitat
autoritzada. Això dóna marge al fet que
en cas d’increment de la població es
podria donar resposta a l’increment de
la demanda. D’aquesta manera,
l’informe recomana no reduir les 8 línies
existents en el segon cicle d’educació
infantil.
En relació a l’educació primària, apunta
la necessitat de plantejar augmentar una
línia a partir de 3r. Precisament, com a
conseqüència d’això, l’estudi també
posa el focus en la necessitat
d’incrementar les 8 línies actuals que hi

ha a l’ESO per donar cabuda al futur
increment del nombre d’alumnes en
aquesta etapa educativa.
En aquest sentit, l’informe considera
que a banda de mantenir l’oferta
formativa actual, caldria plantejar
l’increment d’oferta de les famílies
d’Imatge Personal i de Sanitat per tal de
donar opció als alumnes de completar
els itineraris formatius. Per tant, en el cas

del CFGS de Termalisme i Benestar es
recomana oferir un CFGM de la família
d’Imatge Personal per tal de consolidar
l’oferta actual. De la mateixa manera, el
CFGM d’Auxiliars d’Infermeria
considera que seria recomanable crear
un nou CFGS de la branca de Sanitat.
Pel que fa referència a l’educació
postobligatòria, la diagnosi constata
que l’oferta actual de Batxillerat dóna
resposta a la demanda existent, que és
molt superior a la mitjana comarcal i
catalana. Tot i això, l’informe recomana
ampliar el ventall de modalitats que
s’ofereixen i posa l’exemple del cas del
Batxillerat Artístic, que no està
disponible i que això obliga molts
alumnes a marxar fora del municipi a
estudiar.
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Ajuntament ha lliurat un lot de
material de protecció Covid per al

seu ús a les tres residències de Caldes
de Montbui: la Residència Santa
Susanna, situada al nucli urbà, La
Nostra Llar situada al barri de Can Valls i
El Álamo del barri de Can Maspons. Es
tracta de part d’un lot de material que
l’Ajuntament ha rebut de la Diputació de
Barcelona per al seu ús a les instal·la-
cions municipals i que des d’Alcaldia es
posa a disposició de les residències del
municipi.

El lot lliurat conté 431 caixes de guants i
mascaretes i 504 unitats de gel
hidroalcohòlic. En concret, el material
lliurat s’ha distribuït en 181 caixes de
guants (de 100 unitats cadascuna), 233
caixes de mascaretes quirúrgiques (de 50
unitats cadascuna),17 caixes de masca-
retes quirúrgiques FEMP (de 50 unitats
cadascuna), 247 unitats de gel hidro-
alcohòlic (de 200/300 ml) i 257 unitats de
gel hidroalcohòlic (de 100/150 ml).

es de la setmana passada s'està
administrant la tercera dosi de la

vacuna de Pfizer a les persones usuà-
ries de la residència i centre de dia, com-
plementant així la pauta de vacunació
iniciada el mes de gener.
El Departament de Salut ha prioritzat a-
quest col·lectiu perquè, amb l'envelliment,
el sistema immunitari es degrada i les
vacunes poden tenir menys eficàcia.
La vacuna i la flexibilització dels darrers
protocols sanitaris permeten que les
persones residents puguin gaudir de
les sortides fora del centre i recuperar
les visites familiars, elements claus per
al benestar emocional.
Annabel Mateos, directora de la
Fundació d'Acollida ha manifestat que
és una notícia molt ben rebuda tant pels
residents com pels familiars, ja que des
de que es va iniciar la vacunació no hi
ha hagut contagis.

D

La 3a dosi arriba a la Fundació d'Acollida
Santa Susanna

L’Ajuntament lliura material de protecció
covid a les residències del municipi
L’
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Opinió

l Rugby & Touch Caldes - Centre
Democràtic i Progressista s’ha

adherit a la campanya “Val la pena”
iniciada per la Federació Catalana de
Rugbi amb l’objectiu d’apropar el rugbi
als més joves.A través de publicacions
corporatives a xarxes socials,
Instagram, Facebook i Twitter, així com
també vídeos al canal de Youtube, la
Federació s’adreça sobretot al públic
més jove, amb la intenció de donar a
conèixer el rugby entre els adolescents
de Catalunya i també de recuperar els
jugadors i jugadores que degut a la
pandèmia van haver de deixar els seus
clubs.
Així mateix, la campanya té una gran
vinculació amb Caldes, doncs la

jugadora calderina i ambaixadors de
l’esport de Caldes Anna Puig, participa
a la campanya juntament amb el també
internacional Pol Plà.
Per tant, i amb la voluntat de donar més
presencia al Rugby i al Touch Rugby a
la Vila Termal, els de la Flama Taronja
s’han sumat a “Val la Pena” amb la ferma
voluntat de fer arrelar aquest nou esport
a Caldes.
Si voleu més informació podreu visitar
la pàgina web de la campanya a
rugby.cat/val-la-pena i veure els vídeos
al canal de Youtube de la FCR.
I com que val la pena, us esperem cada
dimecres de 21 a 22:30 al Camp
Municipal d’Esports.
Vine a gaudir amb nosaltres!
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El Rugby & Touch Caldes s’ha adherit
a la campanya “Val la pena”

ots recordem l’1 d’octubre del 2017
com un dia clau en la història recent

de Catalunya.
La votació d’aquell dia va tenir com a
protagonista la gent del poble, gent
anònima que va realitzar un referèndum
d’autodeterminació que, a priori,
semblava impossible de fer. Un gran
repte democràtic aconseguit!

A Caldes de Montbui hi viu l’Oriol
Ferràndez. L’Oriol va néixer a Tarragona.
El 2002, però, va traslladar-se a Caldes
amb la seva dona i el seu fill.
Durant uns anys va militar a ERC de
Caldes i actualment treballa a l’empresa
Calidae com a desenvolupador de
productes informàtics. Aquest calderí,
tanmateix, també és un ciberactivista
compromès i va ser una peça clau en
l’èxit del referèndum.

El 8 de setembre del 2017 es va publicar
el primer web del referèndum i, cinc dies
més tard, el dia 13, la Guàrdia Civil el va
fer tancar.
A partir d’aleshores es van censurar,
bloquejar i tancar més de cent webs.

Un protagonista calderí de l’1-O
L’activisme hacker, tot i que de manera
no organitzada, va contraatacar: van
crear els anomenats mirrors, rèpliques
exactes del contingut del web oficial.
Van oferir eines als usuaris perquè
poguessin saltar-se els bloquejos.
L’Oriol Ferràndez sabia que existia un
codi que podia replicar els webs tancats
i va decidir activar-lo amb la intenció
d’evitar la censura d’un acte que
considerava plenament democràtic. A
causa d’això, al cap de dos dies la
Policia Nacional es va presentar a casa
seva: portaven una citació judicial i
l’acusaven, a ell i a tretze informàtics
més, de desobediència.
L’Estat buscava una estructura
jerarquitzada dels ciberactivistes,
connexions entre ells i la seva
participació en la part informàtica del
referèndum, però es van trobar que tot
eren accions descentralitzades, sense
cap líder ni nucli de referència.

Així que va sortir de declarar al jutjat,
l’Oriol, juntament amb dues persones
més, va començar a gestar un bot a
WhatsApp que va acabar servint perquè

tothom pogués consultar on votar l’1
d’octubre. Els usuaris d’aquest servei
podien saber el seu col·legi electoral tan
sols introduint el DNI i el codi postal.
Durant les tres hores que va estar en
funcionament, va rebre més de deu mil
peticions, i va informar correctament
4.270 persones de quin era el seu
col·legi electoral.

Les accions de l’Oriol van ser decisives
perquè el referèndum d’autodeter-
minació de l’1 d’octubre fos un èxit.
Van fer trontollar el poder repressiu des
d’Internet.

La Unió Europea va obligar a arxivar
totes les causes contra els ciber-
activistes perquè no s’ajustaven a la
legislació europea.
L’Oriol diu que “ho van fer sense fer
soroll”.
Des que el seu cas va ser arxivat, mai
ha rebut cap més notificació.

Grup d’Entitats Independentistes
de Caldes de Montbui
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
24/09/2021
Núm. Oferta
314445 OPERARI PER MÀQUINA

(SECTOR PLÀSTIC -
TORNS ROTATIUS)

314313 PINTOR/A VEHICLES (OF. 1A)
314305 AJUDANT/A DE CUINA

AVANÇAT (O CUINER/A)
314301 OPERARI/ÀRIA PLÀSTIC
314270 ELECTRICISTA LLAUNER
314236 ATENCIÓ AL PÚBLIC (COMERÇ

ESPECIALITZAT- CAPS DE
SETMANA I ALGUNA TARDA)

314098 TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A
SERVEI POST VENDA

314094 AUX. GERONTOLOGIA
314085 GRAELLER

(RESTAURANT-BRASA)
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)

313358 ASSISTENT DE CAMP
(EXP. ADMINISTRATIVA I DE
RECEPCIÓ)

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.

Mòdul de teatre musical
a l’Escola Municipal
de Música Joan Valls
L’EMM Joan Valls impartirà, aquest any, un
mòdul de teatre musical adreçat a
l’alumnat que hagi acabat el nivell
elemental de música. Informació a la
mateixa escola: 93 865 49 77- 647 573 207

Bases de la convocatòria
de VOTV per cobrir
3 places de redactors/es
de cap de setmana
L’Ajuntament informa que s’ha publicat al
BOP, del 15 de setembre de 2021, les bases
reguladores de la convocatòria de VOTV
per cobrir 3 places de redactors/es ENG
en cap de setmana. Consulteu-les a
www.caldesdemontbui.cat

L’Escola Municipal de
Música Joan Valls ofereix
formació musical per als
infants de P3
L’EMM Joan Valls organitza un nou curs
adreçat a nens i a nenes de P3 que vulguin
formar-se musicalment amb especialistes
titulades. Per a més informació truqueu a
als telèfons 93 865 49 77- 647 573 207

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.

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 novetats
Ja es poden dur a terme les activitats
previstes en espais interiors. 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. Paral·lelament, es manté
també el servei d’acompanyament
individualitzat en l’ús de tecnologies.
Les inscripcions  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.

Servei d’atenció integral
LGTBIQ+
El SAI ofereix un espai d’acompanyament i
atenció a les persones LGTBIQ+ i dona
resposta a consultes relacionades.
Demaneu cita prèvia: T. 93 865 46 55/ 674
32 35 78 i A/e. sai@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/ 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.
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Cada quant cal rentar-se
els cabells?

os cops per setmana. Aquesta és la freqüència que marquen els especialistes
per a rentar-se els cabells. Això sí, sempre que el teu cabell sigui normal o

tirant a sec, ja que els cabells grassos necessiten un major nombre de rentades,
concretament entre 3 i 4 dies.
Però a part del nombre de vegades, també hi ha altres factors que cal tenir en
compte a l'hora de cuidar el nostre cabell i mantenir-lo en perfecte estat.

Per exemple, l'hora en què decidim rentar-ho és essencial. La millor? Diuen els
experts que sempre al matí. Per dos motius: el primer, perquè si ho fem a la nit, és
possible que marxem a dormir amb el cabell mullat i això el fa més fràgil i trencadís,
i el segon, perquè en rentar-ho al matí, el cabell no adopta les formes de dormir, i
per tant, és més fàcil modelar-ho.

Els cabells grassos com dèiem han de rentar-se amb major regularitat per a no
tenir la sensació de portar-ho brut. Però no tot és un tema estètic, i és que un excés
de greix en el cuir cabellut pot a la llarga comportar problemes d'alopècia,
descamació o caspa.
Per la seva part, la textura també juga un paper fonamental. I és que està demostrat
que el cabell arrissat produeix menys sèu, per la qual cosa aguanta més temps net
que un cabell llis, i per tant, necessitarà menys rentats.

I finalment s'ha de veure l'estil del cabell. Si sofreixes més canvis d'estil o uses
tints, metxes, etc., el cabell en tornar-se més sec, necessita menys rentades, al
contrari de si utilitzes productes com a escumes, laques, sèrums o gomines...
que faran necessari rentar-lo més.

Altres consells si vols mantenir el teu cabell en les millors condicions, serien:
- No utilitzar en la mesura que sigui possible, planxes o assecadors i de fer-ho,
utilitzar les temperatures més baixes.
- Raspallar el cabell quan no estigui tan mullat, perquè és més fàcil que el trenquem.
- Les pintes més adequades són aquells amb dents més amples.
- Utilitzar màscara capil.lar almenys quinzenalment.
- Usar un xampú neutre, sense alcohol ni aromes.



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. 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia
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La Síndrome d'Asperger, què
és i quins són els síntomes

a Federació d'Asperger defineix aquesta síndrome com un trastorn neurobio-
lògic sever en el qual existeixen desviacions o anormalitats del desenvo-

lupament, com ara habilitats socials, ús del llenguatge, trets repetitius o perseverants
de comportament, malaptesa motora o desinterès per un gran nombre de coses. I
encara que les persones que sofreixen el trastorn solen tenir una intel·ligència
igual o superior als altres, presenten problemes per a relacionar-se i comportar-se
adequadament.
L'origen del trastorn sol ser genètic i ambiental, encara que no se sap amb certesa
les causes concretes que ho provoquen.

Els símptomes més usuals i que permeten diagnosticar la síndrome són:
- Són persones solitàries. En el cas dels nens solen tenir pocs amics o fins i tot no
tenir cap.
- Prefereixen relacionar-se amb adults que amb nens de la seva mateixa edat.
- Rebutgen els esports o jocs col·lectius.
- Tenen interès desmesurat per alguna cosa.
- Fan moviments repetitius i estranys.
- Es posen molt nerviosos quan estan en contacte amb molta gent.
- No solen mantenir el contacte visual en parlar.
- Eviten el contacte físic.
- No saben posar-se en el lloc dels altres , sent poc assertius o empàtics.
- No processen bé la informació rebuda, sobretot quan es tracta de converses o
exposicions llargues.

L'Asperger està catalogat com una variant de l'Autisme i presenta moltes similituds
amb aquest, encara que es diferencia en alguns petits trets:
- Hi ha més probabilitat de portar una vida normal i fins i tot que els adults siguin
totalment independents.
- Mentre que els autistes "típics" presenten retard en el llenguatge, en el cas de
l'Asperger, se sol tenir un vocabulari fluid i gairebé pedant, sobretot quan es parla
de temes que són de l'interès de la persona.
- Sol diagnosticar-se més tard que un Autisme, pel fet que no es presenta a simple
vista un retard cognitiu ni intel·lectual.
- Tot i existir falta de coordinació, es mouen braços i mans sense problemes, al
contrari del que ocorre amb l'autisme.
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Gastronomia

Espinacs gratinats amb beixamel

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

RESTAURANTE CHINO
COMIDA CHINA i SUSHI

A DOMICILIO
i PARA LLEVAR

Tels. 93 862 63 99
93 865 40 09

Menú del día 6,50 i 7,95 euros

PEKÍN

c/ Aparici, 4  - CALDES

Aquest plat és fàcil, ràpid i sens dubte,
una bona manera que els nens mengin
verdures, ja que els hi agradarà molt.

Els ingredients per a 2 persones són:
- 600 g d'espinacs
- ½ ceba
- 1 gra d'all
- Sal
- Oli
- Nou moscada
- 350 ml de llet sencera
- Formatge ratllat
- 100 g de pernil serrà
- 25 g de farina
- 25 g de mantega

Preparació:
El primer que farem serà bullir en una
olla amb aigua i sal els espinacs durant
uns 3 o 4 minuts. Traiem, escorrem i
reservem.

Mentre prepararem la salsa beixamel.
Per a fer-ho, en una olla posarem a
fondre la mantega i un cop fosa,
afegirem la farina, mesclem.

A continuació anirem afegint la llet a
poc a poc, perquè vagi integrant-se
amb la resta i deixarem bullir durant 15
minuts per treure completament el gust
de la farina.

A part,en una paella amb molt poc oli,
sofregirem la ceba i l'all.
Quan tots dos ingredients estiguin
daurats, afegirem el pernil i remourem
dos minuts per, finalment afegir els
espinacs.

Un cop barrejat, ho passarem tot a un
recipient apte per al forn i abocarem
damunt la crema beixamel i
empolvorarem amb formatge.
Ho posarem al forn a 180 graus fins que
estigui daurat. EVA REMOLINA



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 9,15h per La 2.
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Present quan la necessitem

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.

   Quan fem una donació de sang, normalment els centres de recepció ens
lliuren una targeta on hi consten les dades de la nostra entrega , i, sovint algunes
informacions més.  A una tarja d’aquestes podem llegir-hi la relació dels diferents
tipus de sang i  els percentatges de persones que la tenen:

O  positiu   -  37,4 %  - A  positiu – 35,7 %
               A  negatiu  -    6,3 %  - B  negatiu – 1,5 %
El  més rar, AB negatiu, el tenen només una de cada 167 persones (un 0,6 % de
la població). I la targeta de referència acaba el text dient : “El tipus de sang més
rar es aquell que no apareix quan el necessites”.
  Hi ha una subministració de sang que és única a la seva classe i que resta
sempre disponible pels qui la reclamen : “La sang de Jesucrist, el  Fill de Déu,
ens deixa nets de tot pecat” (1ª Joan 1:7).  La mort de Crist, el vessament de la
seva sang, va satisfer la demanda d’un Déu sant com a pagament pels nostres
pecats; sempre que una persona es dirigeix a Déu amb fe, amb penediment de
les seves culpes i demanant perdó, la seva pregària obté resposta.
  Podem estar agraïts de que Jesús estigués disposat a morir, donant la seva
sang per tal de que el perdó restés disponible quan ho necessitem.

Venda de pàrquing
al Circol.

Per un vehicle i moto.
Fàcil accés.

Interesats 639376180




