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Agenda
Divendres 12 de novembre
18h – Sala Noble de Can Rius
Ponència “Els processos de bruixeria:
Europa, Catalunya i el Vallès” a càrrec
del Dr. Pau Castell, professor associat al
Departament d’Història Medieval i
Moderna de la Universitat de Barcelona.
Ponència “400 anys de la fi dels
processos de les bruixes de Caldes:
darreres consideracions” a càrrec
de Ricard Jiménez, arqueòleg i historiador
de Cooltur Turisme Cultural.

Dissabte 13 de novembre
A les 11:30 h, a la Plaça de la Font del
Lleó:  Ruta teatralitzada “Camins de
Bruixes” a càrrec de Cooltur Turisme
Cultural. Viatge pels llocs clau del procés
a les calderines acusades de bruixes
l’any 1619. Diversos personatges
d’aquells temps intentaran tergiversar els
fets històrics narrats pels historiadors
locals.

 17 h, a la Plaça de Can Rius: Espectacle
“Terra de Bruixes” a càrrec de Lídia Clua.
Contes i llegendes per als més petits.

17:30 h, al Museu Thermalia: Escape
Tour “Lo Negosi de les Bruixes” a càrrec
del Museu Thermalia. Cal fer reserva.

18h  - Espai d’Art Casino
II Cicle Parlem de Cultura Popular. Recull
gràfic de la història de la Colla de
Geganters de Caldes. Activitat gratuita.

Fins al 14 de novembre
Sala Delger
Exposició “Sense límits”. Aquarel.les de
Gulnara Salihkova.

Diumenge 14 de novembre
De 9 a 14h  - Aparcament de Caprabo
3a edició de Retro Caldes 2021.
Concentració i exposició de vehicles
antics i clàssics. Hi hauran parades,
activitats, entreteniment pels petits, servei
de bar, música, etc. Org. Club de Cotxes
antics de Caldes de Montbui.

11:30 h, a la  Plaça de la Font del
Lleó: Passejada “El Bosc de les Bruixes”
a càrrec de Clàudia Casanova i Cooltur
Turisme Cultural. Sortida pels voltants de
Caldes per conèixer diverses plantes
remeieres, la seva relació amb els casos
de bruixeria i també les creences que va
generar la cacera de bruixes a casa nostra.

18 i 19h  - Sala gran del Casino
XIV Cicle de Teatre de Tardor. Mostra
oberta GEN Z del Grup Escènic Casino.

Preu: 8/10 euros, estudiants 5 euros. Venda
d’entrades a taquilla els dijous de 17 a
19h i per internet a: http:bit.ly/casinoCaldes

Dimecres 17 de novembre
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

19h – Sala Noble de Can Rius
Conferència “La transició a Catalunya” a
càrrec de Josep Lluís Martín Berbois,
doctor en Història Contemporània. Org.
Aules d’Extensió Universitària “Delfi
Dalmau i Argemir” de Caldes de Montbui.

Divendres 19 de novembre
19h  - Sala Delger
Inauguració de l’expocició “Absència
presències” en homenatge i reconeixe-
ment a l’artista  Àngels Rosés de Sant Feliu
de Codines. Hi participen M. Eulàlia Poch,
Roser Bosch, Montse Carbonell i M.
Teresa Torras. Restarà oberta fins el dia 28.

Fins al 9 de gener de 2022
Museu Thermalia
Exposició “Els calderins deportats al
camps nazis”.
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C omença el compte enrere per
encendre la il·luminació de Nadal

dels carrers de Caldes de Montbui. Les
llums s’encendran el divendres 26 de
novembre a les 18 h des de la plaça de
la Font del Lleó amb l’encesa de l’arbre
de Nadal. La campanya “Llums, Nadal i
Shop in Caldes” té l’objectiu d’escollir
els encarregats d’engegar les llums i, a
la vegada, fomentar la compra als
comerços de proximitat.

Del dilluns 8 de novembre fins el
dissabte 20 de novembre els comerços
de Caldes repartiran 15.000 butlletes
numerades. Cada un d’aquests
números entrarà en el sorteig per
determinar els tres nens que encendran
les llums de l’arbre de Nadal, que
s’instal·larà a la plaça de la Font del Lleó.
Els comerços repartiran les butlletes
entre els seus clients. Els nens han de
tenir entre 6 i 12 anys per poder participar
en l’encesa de les llums.

El sorteig es farà el dilluns 22 de
novembre a les 10 h a través de les
xarxes socials de l’Ajuntament i es podrà
veure també a les xarxes socials de
Shop in Caldes. Durant el sorteig
s’escolliran els 3 números guanyadors
i es triaran també 6 números més de
reserva. Els escollits i els comerços que
hagin repartit les butlletes guanyadores
seran els encarregats de prémer el
polsador que encendrà les llums de
Nadal de Caldes de Montbui.

La plaça de la Font del Lleó, l’epicentre
de l’encesa de les llums
L’arbre de Nadal s’instal·larà a la plaça
de la Font del Lleó i aquest, de fet, serà
l’element principal de l’acte d’encesa de
llums. El divendres 26 de novembre a
les 18 h s’encendran els llums de l’arbre
i les que s’instal·laran a la plaça. El tret
de sortida per engegar les llums es farà
a través de Ràdio Caldes, i es podrà
seguir també per la megafonia que
s’instal·larà als principals eixos
comercials del municipi. De fet, a partir
de l’encesa de llum la megafonia també
iniciarà l’ambientació musical dels

Comença la campanya per escollir els
encarregats d’engegar les llums de Nadal

carrers. En aquest sentit, aquest any
s’ha ampliat els carrers amb megafonia
durant les festes de Nadal i es recuperarà
a l’avinguda Fontcuberta.
Pel que fa a la il·luminació de Nadal dels
carrers serà la mateixa que l’any passat,
que ja va augmentar el nombre d’espais
de forma significativa. Així, les llums
s’instal·laran a les principals avingudes
i centres comercials del nucli urbà, així
com a les entrades del municipi i dels
barris interurbans. L’Ajuntament
assumeix el cost d’aquesta il·luminació,
que supera els 21.000 euros.

Carme Germà, regidora de Comerç ha
presentat la campanya a la plaça de la
Font del Lleó aquest dilluns.

JDB

JDB

Encesa de llums de Nadal de l’any passat.
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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 -

L a campanya “Apunta’t al carro!” ha
estat un èxit absolut i rotund. En tan

sols una setmana s’han repartit els 370
carros que hi havia disponibles per
aquesta campanya de foment del
comerç de proximitat. La iniciativa de
Shop in Caldes oferia la possibilitat
d’aconseguir un carro de la compra
plegable a canvi de tiquets per valor de
100€ en establiments del municipi.

La iniciativa, que ha superat totes les
expectatives, tindrà una segona edició.
L’Ajuntament té previst repetir la
campanya en els propers mesos vist la
bona acollida que ha tingut entre la
ciutadania i els comerciants.

L’objectiu de la campanya és divers.
D’una banda, facilitar el desplaçament
de les persones compradores entre els
establiments locals i els diferents eixos
comercials. Però també, reduir l’ús de
bosses de plàstic i afavorir la compra
als comerços de proximitat a peu. Tot
plegat, amb l’objectiu final d’incentivar
l’activitat comercial dels establiments
que formen part de Shop in Caldes.

Èxit aclaparador de la campanya comercial
“Apunta’t al carro!”

La campanya “Apunta’t al carro!” és
l’evolució natural de la primera
campanya que es va fer des de Shop in
Caldes que consistia en repartir bosses
plegables blanques i, posteriorment,
vermelles fetes amb material reciclat. A
la vegada, la campanya complementa

les altres accions de promoció
comercial com la dels “Aparadors
creuats” que va arrencar la darrera
setmana d’octubre i que s’allargarà fins
a finals de novembre o bé, la d’encesa
de les llums de l’Arbre de Nadal.

a contractació d’aquest mes
d’octubre ha registrat tant a Caldes

de Montbui com a tota la comarca del
Vallès Oriental un creixement important
en termes interanuals, arribant a la xifra
de 301 contractes a Caldes i amb un total
comarcal de 13.009 contractes, xifra
superior als 11.820 contractes registrats
a l’octubre de 2020. Així s’ha passat de
249 contractes l’octrubre del 2020 als
301 del mes d’octubre d’enguany, un
augment del 17,3%
La contractació segueix estant molt
marcada per la temporalitat. En aquest
sentit, més del 86% del total de la
contractació registrada aquest darrer
més és temporal.

Creix la contractació l’octubre a Caldes
un 17,3% respecte a l’any passat

Si s’observa la contractació per sectors,
es veu com a la comarca el sector
serveis englobaria el 66,8% (8.686
contractes), seguit de la indústria amb
un 28,5% (3.706), la construcció amb
un 4,2% i el sector de l’agricultura que
representa un 0,5% dels contractes.
Al conjunt català, aquest més d’octubre
s’han formalitzat 262.995 contractes
laborals, 16.419 contractes menys que

el més anterior i 42.556 contractes més
respecte al més d’octubre de 2020.
Per tipus de contracte, 40.777 han
esdevingut contractes indefinits (un
15,5%) i 222.218 temporals (un 84,5%).
Si s’observa la contractació per sexe,
aquesta ha sigut força igual, un 52%
(137.138) dels contractats han sigut
homes davant un 48% (125.857) que
han sigut dones.

L
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Ajuntament ha pogut identificar una
trentena de propietaris que, en els

últims dos anys, han deixat que el seu
gos fes les seves necessitats a la via
pública i, posteriorment, no han recollit
els excrements. A aquests propietaris
se’ls ha obert el corresponent expedient
sancionador. Se’ls ha pogut identificar,
precisament, gràcies al control genètic
que es fa de les femtes que els ins-
pectors troben pel carrer. Per això, en
els propers mesos es continuaran fent
els controls genètics d’excrements a la
via pública per a poder identificar els
propietaris incívics que no recullen els
excrements de les seves mascotes.
Paral·lelament, aquesta tardor es posa
en marxa una campanya per comprovar
que els propietaris d’animals domèstics
tenen censats correctament els seus
animals de companyia.

L’Ajuntament ha identificat 30 propietaris
d’animals domèstics que no recullen els
excrements de les seves mascotes

L’objectiu és detectar més fàcilment els
propietaris de gossos que incom-
pleixen la normativa i deixen les femtes
dels seus animals de companyia al mig
del carrer. Aquesta tardor, la Policia

Municipal i l’Agent Rural duran a terme
una cam-panya per comprovar que els
animals de companyia que circulen per
la via pública estan degudament
censats.

L’
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Anem al Casino
Dissabte 13 de novembre
18h  - Espai d’Art Casino
II Cicle Parlem de Cultura Popular. Recull gràfic de la història
de la Colla de Geganters de Caldes. Activitat gratuita.

Diumenge 14 de novembre
18 i 19h  - Sala gran del Casino
XIV Cicle de Teatre de Tardor. Mostra oberta GEN Z del Grup Escènic Casino.
Preu: 8/10 euros, estudiants 5 euros. Venda d’entrades a taquilla els dijous
de 17 a 19h i per internet a: http:bit.ly/casinoCaldes

Dissabte 20 de novembre
18h – Sala gran del Casino
Concert en família de Dàmaris Gelabert. Preu: 12 euros.
Org. Associació Contra el Càncer i Ajuntament de Caldes de Montbui.

iumenge passat va tenir lloc el VIII
concurs d'escultura , el XIII concurs

nacional de pintura ràpida i el XIX
d'aquarel·la en memòria de Sebastià
Badia, que cada any organitza el Casino
de Caldes conjuntament amb el
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
Enguany, amb molt bona participació
(31 pintors i 15 escultors), es podia
veure, passejant pel poble, tot un seguit
d'artistes aturats pintant diversos indrets
de la vila, i a l'Espai d'Art Casino una
bona quantitat d'escultures exposades.

Al migdia es va donar el lliurament de
premis i el jurat va estar format per Albert
Badia, Artigas Planàs, Antoni Font,
Ramon Vilanova, Ferran Fontanals,
Xavier Mallol, Lali Poch, Gloria Grau i el
conegut crític d'art Josep Maria Cadena.

Els premiats del concurs de pintura van
ser: Aida Mauri, Narcís Sala i Lluís
Puiggros. El premi a l'escultura va ser
per Albert Jaime Batlle i els premiats en
aquarel·la van ser: Albert Florido,
Yolanda Urango i Laureano Sáez.

31 pintors i 15 escultors van participar
en els concursos organitzats pel Casino

D

TONI GUTIERREZ

TONI GUTIERREZ

TONI GUTIERREZ
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a regidora Laia Cuscó, la directora
del Museu Thermalia, Anna

Monleon i la directora de l’Arxiu
Municipal, Esther Sánchez, han seguit
l’homenatge en memòria dels deportats
calderins als camps nazis durant la VII
Trobada d’Ajuntaments de la Xarxa Mai
Més, celebrada ahir a Sant Fruitós de
Bages.

Caldes de Montbui ha intervingut a la
jornada explicant el seguit d’actuacions
que estan veient la llum aquesta tardor
destinades a denunciar els crims
comesos contra (mínim) 13 veïns
calderins deportats pel règim nazi.
Entre altres, la vila ha exposat la
inauguració de la plaça de Neus Català
i Pallejà com espai d’homenatge,
l’exposició sobre els calderins
deportats, les entrevistes que s’estan
fent als familiars i la col·locació de les
Stolpersetine.

L’Ajuntament recorda que l’exposició
“Calderins deportats als camps nazis” i
el projecte segueixen actius i que podeu
visitar l’exposició o aportar nova
informació contactant amb Museu
Thermalia.

Noms de deportats calderins a la Xarxa
Mai Més

Xarxa Mai Més
La “Xarxa de Memòria i Prevenció del
Feixisme Mai Més” és un projecte de
l’Amical de Mauthausen i altres camps,
que vol incidir en el món municipalista.
Els objectius de la Xarxa Mai Més són

L els mateixos que els de l’Amical:
recuperar i defensar la memòria de la
deportació republicana, els valors
republicans i sensibilitzar i educar
contra el feixisme, i a favor dels Drets
Humans. https://xarxamaimes.org/
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L’Escola de Música Joan Valls insonoritza una
de les aules per  millorar la qualitat del so

aula 3 de l’Escola de Música Joan
Valls està insonoritzada. Les obres

han servit per instal·lar l’aïllament
acústic a la paret que separa l’aula del
laboratori de fotografia del Taller d’Art
Manolo Hugué. Es tracta, de fet, un
espai compartit entre els dos centres i
que, de forma puntual, també utilitzen
algunes entitats.

L’Ajuntament ha invertit 3.624,35 euros
en les obres per dur a terme aquesta
insonorització que han consistit en la
instal·lació dels panells que permeten
adequar acústicament l’espai. Amb
aquesta intervenció, s’ha millorat de
forma significativa la qualitat de so en
aquesta aula, i s’ha evitat la reverberació.

Un curs en què l’escola ja té 264
alumnes matriculats des de nadons fins
a adults. De fet, aquest passat mes
d’octubre, el centre ha registrat una
afluència inusual de noves matricules.
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D esprés de prop de dos anys
d’abstinència forçosa sense poder

gaudir de la Ruta Lawrence degut a la
pandèmia, el passat 19 d’octubre vaig
poder tornar a assaborir-la treient-me el
ventre de pena. Ha estat tot un plaer! A
més, cal dir que ha comptat amb l’afegitó
de nous descobriments que no per
senzills i poc rellevants són menys
significatius i remarcables. Al contrari,
ja que d’ells se’n poden treure bones
lliçons d’amplitud de mires i concòrdia
quan es tracta de no fer diferències
absurdes o interessades pel que fa a
les relacions humanes. Així doncs, les
noves dades trobades fent cerca han
contibuit a fer-la més saborosa.

Aquesta vegada els participants eren
dos membres del Patronat del Nou
Hospital Evangèlic de Barcelona, que
és el segon més antic de la ciutat comtal.
El seu origen embrionari el trobem en la
“casa-asil per a malalts pobres” que va
fundar George Lawrence el 1874 a la vila
de Gràcia, tot i que sembla ser que ja
abans havia acollit a casa seva algun
malalt sense recursos econòmics.

Interessats per la història de l’establiment
hospitalari es van començar a posar en
contacte amb diverses persones. A
través del boca-orella i amb la finalitat
de contextualitzar es van topar amb
l’existència de la Ruta Lawrence,
coincidint en els dies que jo havia
començat a fer cerca de manera més
persistent que fins aleshores sobre els
origens de l’esmentat hospital. Així
doncs, com que els veig nobles i
honestos els li vaig oferir tot el que he
trobat i vagi trobant. En les tres setmanes
prèvies a la Ruta, i a mesura que anaven
ampliant informació sobre el missioner
gal·lès, la seva curiositat es va anar
tenyint d’anhel potenciant d’aquesta
manera el seu interès. Com que un
d’ells, resident al País Valencià, havia
de desplaçar-se a Barcelona per estar-
s’hi uns dies, van aprofitar l’ocasió per
acostar-se a Caldes a fer-la.

Degut a que l’esmentada Ruta està
contextualitzada, també van poder
conèixer alguns trets del nostre ric llegat
històric; entre ells, saber la raó de les
marques que hi ha al terra de la Plaça

L’Hospital mena a la ruta
del Lleó, a l’espera de poder tornar a
venir un altre dia per fer el Circuit Termal
que té muntat el Museu Thermàlia.

Aprofito l’avinentesa per recomenar-lo.
Els que vivim a Caldes no tenim escusa,
ja que pels residents és de franc. En
aquesta ocasió també vam coincidir de
manera accidental amb una veïna
calderina que ens va aportar informació
complementària local.

El gaudi del que parlava a l’inici es va
veure incrementat per la bona actitud i
el marcat interès dels dos visitants.
Intervenien sovint arran de les
explicacions del guia sobre la figura,
accions i valors espirituals i humans de
George Lawrence. Deixant-se empènyer
per ells, va renunciar a la seva estable i
tranquila existència al Regne Unit per
venir a una terra amarada d’ignorància
enquistada, a més d’empobrida i
atemorida durant segles d’opressió per
part dels poders religioso-polítics. En va
passar de tots colors, però la seva fe en
Crist va ser el medi per rebre les forces

que necessitava per complir amb la
tasca que li va encomenar.

Tornant als visitants, s’ha de dir que
qualifiquen la Ruta com a molt
interessant i enriquidora. Fins i tot, un
d’ells, en un moment d’aturada en un
dels punts de la Ruta va aprofitar per fer
una trucada. Després en va dir el motiu:
engrescar a uns amics seus per tal de
que la facin. Sabien treure per ells
mateixos conclusions i valoracions
relacionant-les amb les conseqüències
de l’Evangeli, que quan hom el viu i
segueix de veritat i no només en parla,
aplica en tots els àmbits de la seva vida
els valors que se’n deriven. És clar que
l’Evangeli és en essència un anunci de
caire espiritual, però no només, i és
paper mullat si no té efectes pràctics en
un mateix i envers als damés. Aquest
era el cas d’en Lawrence i el seu equip,
i és per això que pogueren aportar
beneficis de tot tipus allà on trepitjaven.

Joaquim Campistron
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
05/11/2021
Núm. Oferta
316500 RESPONSABLE DE

MANTENIMENT
(INDUSTRIA PLÀSTIC)

316367 AUX. SOCIOSANITÀRIA
(JORNADA PARCIAL MATINS)

316282 OPERARIS SECTOR PLÀSTIC
(TORNS ROTATIUS)

315960 NETEJADORA AMB CARNET B
315223 ENTRENADOR/A FUNCIONAL
314313 PINTOR/A VEHICLES (OF. 1A)
314305 AJUDANT/A DE CUINA AVANÇAT

(O CUINER/A)
314098 TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A

SERVEI POST VENDA
314085 GRAELLER

(RESTAURANT-BRASA)
314079 CAMBRER/A

(JORNADA COMPLETA)
313948 AGENT COMERCIAL / DIRECCIÓ

AGÈNCIES
313845 PEONS CONSTRUCCIÓ

(DISPONIBLES PER FER
TREBALLS VERTICALS)

313155 GESTOR/A OPERACIONS
(AMB ANGLÈS I ITALIÀ ALTS)

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.

Cursos presencials
per fomentar l’ús oral
del català. Inscripcions
del 17 al 21 de desembre
El període d’inscripció de cursos de català
és del 17 al 21 de desembre.
Les proves de col·locació, que són un pas
previ, es poden sol·licitar fins al 10 de
desembre.
Inscripcions al web del Consorci per la
Normalització Lingüística: www.cpnl.cat.
Els cursos que s’ofereixen en aquesta
inscripció, amb una durada de 45 hores,
començaran el 10 o 11 de gener i acabaran
el 16 o 17 de març.

Fira d’antiquaris i
brocanters del mes
de novembre
El proper diumenge 21 de novembre 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 procedents d’arreu de
Catalunya.
Aquesta trobada té lloc al municipi de
manera habitual el tercer diumenge de cada
mes.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Novembre 2021
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 22 de
novembre. 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.

La deixalleria de Caldes
romandrà tancada el
dimecres 17 de novembre
en horari de matí
El dimecres 17 de novembre La deixalleria
de Caldes romandrà tancada en horari de
matí, de 9.30 h a 13. 30 h per una formació
interna dels/les treballadors/es.
El servei es restablirà amb normalitat, de
16 h a 19h, com tots els dimecres.

Obertura d’establiments
comercials en festius
durant l’any 2022
Els dies on és permesa l’obertura comercial
a Caldes de Montbui l’any 2022 són: el 2 i 9
de gener, 20 de març, 6 i 26 de juny, 15
d’agost, 27 de novembre i 6, 8 i 18 de
desembre.

Tallers del Club de
Feina+16: «Ja saps a què
dedicar-te? T’ajudem»
El Club de Feina +16 organitza uns tallers
per ajudar-vos a escollir el vostre futur.
Inscripcions a La Piqueta.
Més informació: T. 93 862 70 25 - A/e
clubfeina16@caldesdemontbui.cat . Les
properes accions formatives són:
«Construeix el teu futur», que es farà el 25
de novembre, de 10 h a 12 h; i «Fes brillar
el teu talent a l’entrevista», que es farà el
9 de desembre, de 10 h a 12 h.

Calendari i procés
electoral per renovar els
membres dels consells
escolars dels centres
públics
El 2 de novembre s’inicia el procés electoral
per renovar els membres dels consells
escolars dels centres públics i privats
sostinguts amb fons públic. Consulteu el
calendari i el règim del procés a
www.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

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

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

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

E

Descobreix com donar-li a la
teva pell les cures que es
mereix aquesta tardor

l descens de les temperatures fa que la nostra pell es torni més sensible i seca.
Per això, és important tenir present que, més que mai, a partir d'aquesta estació

la pell necessita molta hidratació i nutrició.

. Evita les dutxes molt calentes. Quan comença el fred és molt temptador donar-se
una bona dutxa amb aigua molt calenta. Però, sense anar més lluny, l'aigua calenta
provoca sequedat cutània, que pot fer que es desenvolupi dermatitis.
El més recomanable és donar-se dutxes amb l'aigua tèbia.

. Hidratar, hidratar i hidratar. Ho repetim 3 vegades perquè no se t'oblidi mai. És
una bona època per a començar a utilitzar, no només cremes que siguin hidratants,
sinó que també tinguin propietats nutritives.
A més, t'ajudarà a recuperar la pell més ràpid de les agressions que ha patit durant
l'estiu.

. Protecció solar. Sabem que ho repetim fins a l'avorriment, però mai és suficient
quan es tracta d'aconsellar sobre temes que afecten directament la salut.
Moltes vegades pensem que, quan acaba l'estiu, també acaba l'època de tirar-se
protector solar. Però no! És molt important protegir-se diàriament, sigui tardor,
hivern, primavera o estiu.

. No oblidis les teves mans i llavis. Amb la baixada de les temperatures són dues
de les zones que més agressions pateixen pels factors externs, com el fred, el
sol... Has de tenir present que, habitualment, són dues parts del cos que no
tapem amb la roba.
És recomanable posar-se crema hidratant a les mans i bàlsam labial almenys
dues vegades al dia per a poder evitar esquerdaments i sequedat. Això sí, tingues
present que els llavis, els quals utilitzem per a parlar, menjar, beure, fer petons,
entre d'altres, pot ser que necessitin més atenció.

. Ser constant amb la teva rutina. No oblidis la teva rutina diària skincare facial i
corporal.
Ser constant és la clau per poder lluir una pell cuidada, bonica i, el més important,
sana. Sobretot, és important complir la rutina de matí i la de nit.



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

L

Com podem saber quines
són les habilitats dels
nostres fills

a paraula "Talent" prové del llatí "talentum" i designava a l'origen, una certa
moneda d'or que era molt "valuosa".

Totes les persones tenim un talent ocult encara que no siguem conscients, i com
a pares, és el nostre deure detectar en quin àmbit destaquen més els nostres fills
o quina característica o habilitat els fa ser diferent dels altres, i proporcionar-los les
eines i el context adequat perquè puguin desenvolupar-ho. A vegades, cometem
l'error d'apuntar-los a una infinitat d'extraescolars diverses, amb la finalitat que
vagin provant fins que trobin la que més els agrada, tot i que hem de pensar que
no es tracta de saturar-los. L'important és tenir en compte l'opinió dels petits i
observar-los atentament, ja que si som capaços de treure partit als seus talents,
els farem sentir més segurs i feliços.

Per a ajudar-nos en l'àrdua tasca de descobrir els talents dels nostres fills, hem de:
- Ensenyar-los a superar reptes i dificultats. Fer-los veure que aconseguir l'èxit no
és fàcil i que cal treballar-lo, ser conscients i esforçar-se i no cansar-se mai de
continuar intentant-ho i superar-se.
- Investigar com convertir aquestes habilitats o talents en quelcom que els permeti
viure, ja que amb això aconseguirem que es guanyin la vida i gaudeixin amb el
que fan.
- Observar en quines activitats empren el seu temps lliure, quin tipus de joc
repeteixen amb major freqüència.
- Analitzar també quines assignatures els va millor, en què treuen millors notes o
empren menys esforç amb un millor resultat. A vegades sol ser un senyal de les
matèries per les quals més es decanten.
- Escoltar activament les seves opinions i els seus sentiments. Matricular-los en
allò que ells volen, i no en allò que a nosaltres ens agradaria o ens vagi millor per
horari o proximitat del centre. Per tant, no redirigir-los a la nostra conveniència o al
que sigui "més adequat socialment". No poden sobrevalorar una nota de
matemàtiques i no fer-ho en una altra d'art o música, només perquè es "vegi" com
menys important acadèmicament parlant.
- Motivar-los perquè continuïn perfeccionant allò que els agrada.
- No pressionar-los perquè siguin els millors, ni fer comparacions amb altres nens,
simplement han d'aprendre a superar-se a si mateixos, sense fixar-se en els altres.
- Confiar en el seu potencial i no frenar-los en les seves ganes de desenvolupar-
lo.
- Fomentar en tot moment la passió i la il·lusió per les coses que facin. E. REMOLINA
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

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

i bé tots els menjars del dia sumen i
són importants si busquem millorar

la nostra forma física i la salut, la realitat
és que el sopar és la ingesta més
descurada de totes. Compartim les
claus per a crear un sopar saludable,
que afavoreixi l'assoliment d'un cos en
forma.

El primer és organitzar i planificar amb
antelació l'àpat, deixant preparats
alguns aliments, o bé disposant de tot
al moment de cuinar per a resoldre en
poc temps el sopar.

Prioritzar la ingesta d'aliments frescos i
de temporada. Cal evitar els ultra
processats i prioritzar la ingesta
d'aliments frescos i de temporada que
sempre resulten d'ajuda per a obtenir
els nutrients que el cos necessita, amb
poques calories i molt volum.

Incloure un mínim de proteïnes de
qualitat en el teu sopar. Les proteïnes
es requereixen per controlar la quantitat
que mengem en el sopar (i en altres
menjars), així com per a afavorir la
conservació o l'increment de massa
muscular. Es recomana la ingesta de
peixos, mariscos, llegums, ous, lactis

Claus per a un sopar saludable
o carns fresques i magres en quantitats
moderades.

Evitar sempre el consum d'alcohol.
L'alcohol ingerit en el sopar pot entorpir
el nostre descans nocturn i, per això,
impedir l'assoliment d'un cos saludable.
Es recomana beure aigua o aigua amb
sabors feta naturalment sense agregar
sucre.

Menjar a poc a poc i amb moderació.
Realitzar menjars copiosos o de grans
volums pot interferir en el descans
nocturn. És aconsellable menjar a poc a
poc que, al mateix temps, facilita el
procés digestiu. Per a això, es recomana
mastegar bé cada mos, asseure's
sempre a la taula al moment de menjar,
utilitzar coberts i beure líquids entre un i

un altre mos per a alentir la ingesta
d'aliments i afavorir la sacietat.

Incloure fruites i verdures vàries sempre
en els nostres plats. Constitueixen font
d'aigua, fibra i micronutrients de qualitat
que influeixen en l'activitat del
metabolisme, sense oferir gran quantitat
de calories.

Sopar com més aviat millor. Avançar
l'horari de l'última ingesta del dia pot
beneficiar el descans i interferir
favorablement en el metabolisme del
nostre cos, sent això ajuda al moment
de perdre pes i prevenir malalties
diverses.
Es recomana no anar al llit amb
l'estómac.

S



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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Dia de la Reforma

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.

Oh Vírgen Purísima, llena de bondad y
comprensión. Vos sois la mejor
intercesora ante la Divina Providencia,
os ruego en esta ocasión que ayudeis a
resolver mi problema. Acordaos oh
piadosísima virgen Maria, que no se ha
escuchado decir nunca, que nadie que
se haya acogido a v/ protección
implorando v/ asistencia y reclamando
v/ auxilio, haya sido abandonado por vos.
Animada por esta esperanza a vos
acudo, oh vírgen de las vírgenes, y
llorando por el peso de mis pecados, me
arrodillo a v/pies y pido que me
escucheis. (Aquí la petición). No
desoigais mis súplicas, oh madre de
bondad, antes escuchad propicia y
acogerlas favorablemente.
(Cuando se reciba el deseo, publica esta
oración 3 dias y adquiere la devoción de
rezarla todas las noches. Es muy
milagrosa)
E.F.U.

ORACIÓN

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

NET BULLON Empresa de neteja

    Per els evangèlics de tot el món, el 31 d’octubre és el dia de la Reforma, el moviment
de renovació iniciat per l’ex monjo agustí Martí Luter, a Alemanya. En aquesta data,
Luter va clavar en la porta de l’església de Wittemberg les seves 95 tesis en les quals
basava la seva protesta en contra d’algunes doctrines i pràctiques de l’església de
Roma.
    Per què la necessitat d’una reforma? Perquè la falta d’accés a la Paraula de Déu va
fer que s’inventessin moltes doctrines alienes als ensenyaments de Jesucrist i els
Apòstols. L’Església s’havia convertit en una institució política que dominava el poder
civil i investia als reis. La corrupció moral i econòmica estava a l’ordre del dia. Luter va
proclamar: “Hem de tornar a les Sagrades Escriptures, la Bíblia; ella és l’única norma
de fe i conducta que ens condueix a Jesucrist el nostre Salvador. La tradició religiosa,
els llibres d’història i teologia serveixen solament com a font d’informació”.
   Així va redescobrir els tres principis bàsics que constitueixen la columna vertebral
de la fe cristiana: sola Gràcia, sola Fe, sola Escriptura.  La salvació és un regal de Déu;
l’ésser humà ha estat, és i serà salvat per la pura gràcia de Déu; i aquesta salvació es
rep per la fe.

“És per gràcia que heu estat salvats, mitjançant la fe, i això no ve de vosaltres
mateixos: És un do de Déu.   No és fruit d’unes obres, per tal que ningú no pugui
presumir”. (Efesis 2:8)




