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Agenda
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.

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.

Diumenge 21 de novembre
De 10 a 4h – Avda. Pi i Margall
Fira d’antiquaris i brocanters. 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.

13h -  Església Sta. Maria
Missa que es celebra en honor a la
“Virgen del Quinche”.

Dimarts 23 de novembre
19h – Espai Jove El Toc
Xerrada amb motiu del 25N “Parlem de
micromasclismes: que són i com ens
afecta aquest tipus de violència envers
les dones”, amb Núria Sancho Delgado,
psicòloga experta en atenció a les víctimes
de violència masclista. Org. Ajuntament

Dimecres 24 de novembre
12h – Davant Residència Sta. Susanna
Trobada d’àvies i avis per l’amnistia i les
llibertats. Per les represaliades
encausades i retorn de les exiliades. Org.
CDR Caldes de Montbui i Caldes Groga.

16h i 19h – Escola Mpal. de Música Joan
Valls
Celebració de Sta, Cecília, patrona dels
músics. Enguany s’ha organitzat una
xerrada sobre el treball de recerca fet per
una alumna del centre sobre les dones
compositores, i s’oferiran dues sessions
una a les 16 h i l’altra a les 19 h. Entre una
sessió i l’altra,a les 17.30 h, l’EMM oferirà
un contacontes per als més petits.

17.30h – Biblioteca
Inauguració del Fons Especial sobre
Feminismes i LGTBIQ+ i contacontes
infantil “Els vindicontes de la Gogaritxi”.

Us podeu inscriure-us trucant al 93 862
67 56, per whatsapp enviant un missatge
al 683 26 70 16. Org. Ajuntament

20h – Sala gran del Casino
Teatre “Vindicacions” a càrrec de la
cooperativa Trama. Un espectacle que
barreja diferents formats com la poesia,
els monòlegs, les escenes teatrals i els
sketchs que permet donar la veu de dones
d’ara, d’abans i d’arreu del món. Reservar
entrades a: www.caldesdemontbui.cat/
25N. Org. Ajuntament de Caldes.

Dijous 25 de novembre
17.30h – Espai Jove El Toc
Tarda Lila al Toc. Org. Ajuntament

18.40h – Façana davant l’Ajuntament
Lectura del Manifest en motiu del 25-N
Org. Ajuntament de Caldes.

Divendres 26 de novembre
18h – Plaça de la Font del Lleó
Encesa de l’arbre de Nadal. Obertura del
Mercat de Nadal i primer tast del
tradicional brou de Nadal.

20h – Casino de Caldes
32a Festa de les Lletres Catalanes del
Vallès Oriental.Org. Òmnium.
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La vila estrena “L’obrador de l’olla de Caldes”
durant el Mercat de Nadal
Un dels primers beneficis de l’adquisició
de l’antic col·legi del Carme per part de
l’Ajuntament és la recuperació de l’antiga
cuina escolar per convertir-la en un
obrador professional.

Aquest novembre “L’obrador de l’olla de
Caldes” servirà per fer els preparatius del
brou termal i la carn d’olla de Nadal. A
més, a partir d’ara serà la cuina per on
passaran els ingredients de les ofertes
gastronòmiques que fa Thermalia a les
fires locals i a l’entorn de l’olla gegant,
l’aigua termal i la cocció amb llenya.

Per habilitar l’espai com a obrador
certificat i adaptat a normatives sanitàries
s’ha fet una intervenció en la instal·lació

elèctrica, parets, portes, aïllaments i
pintures. També s’ha instal·lat mobiliari
de cuina (càmera i frigorífics  per garantir
conservació aliments, piques profes-
sionals per netejar els ingredients,
mostradors per treballar i armaris
modulars per guardar les gàbies on es
posen els ingredients del caldo).

Visiteu l’obrador durant el Mercat de
Nadal
Per tal de presentar la nova instal·lació a
la ciutadania, Thermalia mantindrà
obertes les portes del pati de l’antic
col·legi del Carme (entrada des del
carrer de Canal).  Les visites es podran
acostar fins les finestres de l’obrador i
veure’l des de fora.

Torna el Mercat de Nadal en un nou format
aldes celebrarà el 35è Mercat de
Nadal en un nou format del 26 al 28

de novembre i del 3 al 8 de desembre.
La plaça de la Font del Lleó i entorns
seran l’escenari de la primera convo-
catòria nadalenca del territori.
La vila oferirà 9 dies de parades i un
programa ple d’activitats nadalenques,
propostes termals, activitats familiars i
referents culturals calderins. Com amb
moltes altres coses, l’aturada forçosa de
la Fira de Nadal l’any 2020 ha permès al
municipi repensar la principal proposta
nadalenca calderina.

Tal i com ha explicat Carme Germà,
regidora de Turisme, una vintena de
casetes de fusta acolliran parades de
temàtica nadalenca i artesana de
proximitat a la plaça de la Font del Lleó i
parades d’alimentació i brocanteria a la
plaça de l’Església.
I la novetat més compromesa amb
l’actualitat sanitària serà l’alliberament de
parades de mercat del carrer del Forn
amb l’objectiu d’evitar aglomeracions.
S’afegiran, en canvi mostradors
exteriors dels comerços del Centre
Històric que es podran visitar amb més
amplitud i un espai destinat a entitats
locals al carrer del Pont.

L’alcalde Isidre Pineda va comentar
durant la presentació que poder tornar
a organitzar el Mercat de Nadal és una
bona notícia, malgrat les restriccions.

Més de 10.000 litres de brou termal
Vist l’èxit de cada edició, l’organització
té previst fer-la bullir sis vegades amb
aigua termal, foc de llenya i productes
de proximitat,  i repartir uns 10.000 litres
de caldo al llarg de tots els dies de
Mercat. A més, els visitants podran
degustar la verdura i la carn d’olla de la
cocció del brou calderí o adquirir una
ampolla de brou termal envasat, amb la
marca del Mercat (a la venda al Museu
Thermalia). L’organització us convida a
portar el got de casa per minimitzar la
producció de residus plàstics.

Activitats infantils cada dia
El programa d’activitats inclourà tallers i
actuacions infantils i familiars con-
centrats a la plaça de Can Rius amb
propostes tots els dies de mercat. A
més, enguany es farà el tradicional
Caga Tió dues vegades, el diumenge
28 de novembre i el diumenge 5 de
desembre.  En cas de pluja, les activitats
es traslladaran a L’Espai Can Rius.

Emporta’t l’esperit del Mercat a casa
Thermalia, Oficina de Turisme, repetirà
la proposta de brou termal embotellat.
En aquesta ocasió es repartiran, junt
amb una bossa de Shop in Caldes, a
canvi de presentar tres tiquets de
compra en comerços locals i de
proximitat.

JDB

JDB
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Caldes i Saint-Paul-lès-Dax reforcen
l’agermanament treballant conjuntament
termalisme i transició energètica

na vintena de representants del
municipi de Saint-Paul-Lès-Dax ha

visitat Caldes de Montbui de l’11 al 14
de novembre. La delegació francesa,
encapçalada per l’alcalde, Julien Bazus,
ha aprofitat el viatge per dur a terme
diverses jornades de treball en diferents
àmbits amb l’objectiu de reforçar i enfortir
l’agermanament entre els dos municipis.
En concret, s’han dut a terme dues
jornades de treball, el matí i la tarda de
divendres, amb diverses reunions per
treballar conjuntament temes com el
termalisme, la transició energètica o la
joventut.

La trobada ha estat organitzada per les
dues associacions impulsores de
l’agermanament, la calderina Amics
d’Europa i la francesa Comité de
Jumelage, i també ha servit per
començar a preparar els actes per
celebrar el 2022 els 10 anys que les
dues localitats es van agermanar. Un
aniversari que ha de servir de punt
d’inflexió per aprofundir en les relacions
i els lligams entre les dues localitats.

El programa d’actes també ha inclòs,
divendres al vespre, una recepció oficial
de la delegació de Saint-Paul-lès-Dax a
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Durant l’acte, l’alcalde de la localitat
francesa ha signat el llibre d’honor de
Caldes i ha rebut un gravat original de
Rosa Ferreres. De fet, era la primera
vegada que Julien Bazus, el nou alcalde
del municipi francès, visitava Caldes.
Durant la seva estada, el dissabte al matí
la delegació francesa també ha fet una
visita guiada pel poble.

Els representants de Saint-Paul-lès-Dax
i de Caldes de Montbui han treballat
específicament tres grans temes en el
quals s’ha decidit avançar i col·laborar.
El primer d’ells, el del termalisme i, en
concret, del projecte de FP de
Termalisme. En aquest sentit, s’ha posat
de relleu la importància que va tenir
l’intercanvi d’idees i d’experiències en

relació al termalisme que hi va haver
entre els dos municipis en la darrera
visita que Caldes va fer al municipi
francès. Davant d’això, s’ha posat de
manifest la necessitat de promoure
l’intercanvi d’estudiants de FP de
Termalisme, per facilitar que estudiants
de l’Institut Manolo Hugué puguin viatjar
fins a Saint-Paul-lès-Dax per conèixer la

realitat del termalisme en aquell
municipis. També s’ha posat damunt la
taula la possibilitat de dur a terme un
intercanvi d’estudiants d’idiomes. En
aquest sentit, des de l’Associació Amics
d’Europa ha fet la proposta d’habilitar,
com un projecte propi de l’entitat, posar
en marxa un programa de beques per a
finançar el viatge i l’estada d’algun
estudiant al municipi francès.

El segon dels temes que s’ha tractat és
el que fa referència al projecte de
Comunitat Energètica Local (CEL). En
aquest sentit, s’ha convidat a
l’Ajuntament de Saint-Paul-lès-Dax a
participar d’una jornada sobre la
transició energètica que es durà a terme
a Caldes de Montbui cap el març de
2022. Se’ls ha convidat perquè expliquin
com és el seu model de gestió de
comunitat energètica, que és diferent a
la impulsada des de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

Finalment, el tercer àmbit en què han
treballat les dues delegacions ha estat
el que fa referència als joves.
Els representants francesos han
explicat la seva experiència en relació
als camps de treball que organitzen
específicament per a joves. A partir
d’aquí, han fet oficial la proposta
d’impulsar conjuntament un projecte

d’intercanvi entre joves dels dos
municipis per participar en aquests
camps de treball, que es farien a l’estiu.
També s’ha abordat la possibilitat
d’articular intercanvis entre entitats
calderines i franceses.

Punt de partida a la celebració del 10è
aniversari de l’agermanament
La visita dels representants de Saint-
Paul-lès-Dax també ha servit per
començar a posar fil a l’agulla a la
celebració del desè aniversari de
l’agermanament de les dues localitats.
D’aquesta manera, han començat a
treballar conjuntament en un programa
d’actes pel 2022. En aquest sentit,
Cécilia Couralet, presidenta del Comitè
de Jumelage de Saint-Paul-lès-Dax, i
Pau León, president de l’Associa-ció
Amics d’Europa de Caldes de Montbui,
han plantejat diverses accions per a dur
a terme a cada un dels municipis durant
tot l’any per tal de celebrar l’aniversari
de l’agermanament.
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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’entorn de l’escola Montbui es
transformarà amb la construcció

d’un nou parc. Es tracta del terreny que
hi ha entre els carrers de Dr. Fleming i
del Torrent del Salze. L’espai, d’uns 1.000
metres quadrats i en forma de L, es
convertirà en un parc que les previsions
apunten que estarà enllestit durant el
primer trimestre de l’any que ve.
Les obres han començat aquest
dimecres amb l’enderroc de l’antic
dipòsit d’aigua de Sant Salvador. Una
estructura que fa anys que està en desús
i sense servei. Un cop enderrocat,
l’espai que ocupa s’adequarà i s’hi
instal·laran diferents jocs infantils. La
resta del terreny també es transformarà i
s’ubicarà diferent mobiliari urbà. Tot
plegat es completarà amb la instal·lació
d’unes tanques a tot l’entorn del nou
parc per augmentar-ne la seguretat.
També s’habilitaran diferents accessos,
adaptats a les persones amb disca-
pacitat.
El pressupost previst per dur a terme
aquesta actuació és de 100.000 euros,
entre el nou mobiliari urbà, els jocs
infantils i altres despeses. Tot plegat,
tenint en compte que una part dels
treballs els l’assumiran directament els
operaris de la Brigada Municipal.

Comença la construcció d’un nou parc
a l’escola Montbui

Teatre “Vindicacions” a càrrec de la
cooperativa Trama

mb motiu del 25-N, Dia Internacional
per a l’Eliminació de la violència en-

vers les dones, l’Ajuntament ha organitzat
un programa d’activitats amb xerrades i
teatre sobre la violència domèstica.

El 24 de novembre, a les 20 h, tindrà lloc
al Casino de Caldes l’obra de teatre
“Vindicacions” a càrrec de la coope-
rativa Trama.
El text permet endinsar-se en les dife-
rents discriminacions i desigualtats de
gènere a través dels dos personatges
protagonistes.

Tot plegat, barrejant l’humor, el drama i
la crítica. Un espectacle que barreja
diferents formats com la poesia, els
monòlegs, les escenes teatrals i els
sketchs que permet donar la veu de
dones d’ara, d’abans i d’arreu del món.

A
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230 vehicles s’exposen a la Retro Caldes
iumenge passat durant tot el matí es
va celebrar a l'aparcament de Capra-

bo la III Retro Caldes 2021. L'activitat va
estar organitzada pel Club de Cotxes
Antics de Caldes de Montbui (l'anterior
va ser la del 2019, ja que la del 2020 no es
va celebrar a causa de la pandèmia).

L'acte es va inaugurar amb la presència
de la regidora de Cultura, Laia Cuscó i
el president del Club, Jaume Bertrán i va
comptar amb molts visitants i curiosos
durant les 5 hores que va durar la
concentració.

Magnífics resultats amb 230 vehicles
antics i clàssics inscrits entre cotxes,
motos i camions, i durant tot el matí i va
haver-hi la concentració i exposició de
vehicles antics i clàssics. Parades amb
articles i joguines relacionats amb el
món del vehicle clàssic, i activitats per
la canalla amb un taller de pintura amb
colors de dibuixos de vehicles clàssics.
També es va fer la projecció documental
Pegaso a l'interior d'un camió.

Va comptar amb servei de bar Food
Truck de cafeteria. Música, ambientació
speaker i actuació  dels tambors de
Santa Eulàlia de Ronçana i perruqueria
solidària, a càrrec de RAF Estilistes.

Els premis, que van ser lliurats per la
regidora de cultura Laia Cuscó, van ser:
Al vehicle més antic: Autocar Chevrolet
de 1921, propietat de Francesc Sagalés

Al vehicle més llunyà: Renault 21 de Jordi
Montull procedent de Benissanet.
Al vehicle més singular o de més valor
històric: Camió Nazar de Xavier Castells,
un vehicle fabricat a Saragossa als anys
50, únic en perfecte funcionament en tot
el territori espanyol.
Premi del públic: Talbot 11 SIX de Jaume Vila
Premi del concurs d'habilitat mecànica:
Ramón Busoms.

D
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Anem al Casino

L’

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.

Diumenge 21 de novembre
18.30h Sala gran Casino
XIV Cicle de Teatre de Tardor, Les històries de l’avi Josep, musical de Mateu
Peramiquel i Mar Puig, amb la Cia. WeColorMusic.
Preu: 8/10 euros, estudiants 5 euros.

Dimecres 24 de novembre
20h – Sala gran del Casino
Teatre Vindicacions a càrrec de la cooperativa Trama. Un espectacle que barreja
diferents formats com la poesia, els monòlegs, les escenes teatrals i els
sketchs que permet donar la veu de dones d’ara, d’abans i d’arreu del món.
Reservar entrades a: www.caldesdemontbui.cat/25N.
Org. Ajuntament de Caldes.

El Rebost Solidari d’Aliments ha atès aquest
any més de 200 famílies

impacte de la COVID també es nota
des del Banc d’Aliments i el Rebost

Solidari d’Aliments de Caldes de
Montbui. En aquest sentit, des de l’inici
de la pandèmia s’ha hagut de fer front a
un augment exponencial de la demanda
d’aliments. Això ha implicat que
l’aportació econòmica de l’Ajuntament
al Rebost Solidari d’Aliments s’ha hagut
d’incrementar significativament els
últims dos anys per donar cobertura a
les necessitats creixents d’ajuda. En
concret, la partida inicial prevista pel
2020 de 30.000 euros es va haver
d’augmentar fins els 43.000 euros.

Aquest increment de la despesa
s’explica, d’una banda, per l’augment
de les famílies que han patit l’impacte
econòmic de la pandèmia. Però també
té a veure amb la disminució d’aliments
que han arribat a través del Banc
d’Aliments i del programa FEGA, el
programa d’ajuda alimentària del Fons
Europeu de Garantia Agrària.

Així, en el que portem de 2021, s’han
entregat gairebé 2.000 lots d’aliments a
200 famílies. Una ajuda que ha permès
atendre més de 500 ciutadans. Aquesta
dada reflecteix l’augment de demanda
d’aliments registrat els últims dos anys
com a conseqüència de la pandèmia.
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Caldes acull el “Juntabruixes” unes jornades
sobre els processos a les bruixes del segle XVII

l passat cap de setmana, Caldes va
celebrar les "Juntabruixes de Caldes

de Montbui", unes jornades dedicades
a conèixer la realitat dels processos que
van patir les bruixes del segle XVII.
Les jornades van començar a la Sala
Noble de Can Rius el divendres amb les
ponències "Els processos de bruixeria:
Europa, Catalunya i el Vallès" a càrrec
de Pau Castell i "400 anys de la fi dels
processos de les bruixes de Caldes:
darreres consideracions" de Ricard
Jiménez.
El dissabte es va fer una ruta teatralitzada
anomenada "Camins de Bruixes" a
càrrec de Cooltur Turisme Cultural,
l'espectacle "Terra de Bruixes" a càrrec
de Lídia Clua, amb contes i llegendes
per als més petits, i l'Escape Tour "Lo
Negosi de les Bruixes" a càrrec del
Museu Thermalia.
El diumenge van finalitzar les jornades
amb la passejada "El Bosc de les
Bruixes" a càrrec de Clàudia Casanova
i Cooltur Turisme Cultural, una sortida

pels voltants de Caldes per conèixer
diverses plantes remeieres i la seva
relació amb els casos de bruixeria.

JDBJDB
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F ins fa uns anys ser
calb era una creu,

l’alopècia constituïa un
veritable martiri, la parau-
la calb era pejorativa, en
molts casos un insult i

els calbs havien d’aguantar tota mena
de bromes, algunes de mal gust, sent
assenyalats i objecte de befa.

En un espectacle la vedette treia a un
calb a l’escenari com a èxit segur, feia
més gràcia, era més ridiculitzable; en
una pel·lícula el dolent era calb o el tonto
que feia el primo, com en Sazatornil
quan es treu la perruca a La Escopeta
Nacional.

Al anys seixanta se’ls deia Beatles
descapotables i ells es defensaven dient
que tenien excés d’hormones
masculines o que mai ningú no havia
vist un burro calb. Que a molta gent li
feia angunia una calba ho prova la
quantitat d’anuncis que hi havia a la
premsa, des d’elixirs que feien créixer
el pèl, locions que n’evitaven la caiguda,
pintes especials, perruques, clíniques
que en lloc de fer-te créixer el pèl, te’l
prenien amb els quartos, i tot un munt
de negocis de picaresca muntats al

Lo cap pelat
llargs dels anys que dura fins avui amb
viatges per fer empelts i trasplantaments
pilosos a Turquia.

La història ens parla de calbs: Carles II,
anomenat el Calb va ser un rei franc al
qual s’atribueix, amb el Comte Jofre,
contràriament anomenat el Pilós, el
Pelut, el protagonisme entre els dos de
la llegenda sobre l’origen dels quatre
pals de la senyera catalana.

Sant Pere apòstol o Sant Ignasi de Loiola
eren calbs, ho va ser el Mathama Gandhi,
Charles Darwin, Edison o Winston
Churchill, també Confuci, Sòcrates,
Aristòtil, Hipocrates, Juli Cèsar, Leo-
nardo da Vinci, William Shakespeare,
Galileo Galilei, Sigmund Freud o Pau
Casals.

Un calb abans no podia fer de prota en
una obra de teatre, ni de príncep en un
conte, ni era adient per a un esportista,
tampoc per un ofici on es requeria bona
presència i pobre de la noia que tenia
un xicot calb, les amigues li deien si
l’havia trobat a les rebaixes, ser calb feia
vell.

A les acaballes del segle XXè les coses
van començar a canviar, per semblar
jove ja no calia portar tantes grenyes
com els de Liverpool, ni tampoc semblar
un hippie. Els calbs ja no van sentir-se
mai més comparats a aquell actor del
cap afaitat que va ser el Yul Brynner
perquè, poc a poc, la gent volia anar de
Yul Brynner, ell, que va morir el 1985,
havia deixat escola.

Al segle XXI, mentre hi ha homes que
porten cua, castanya, cresta o el que
els hi plau, la tendència capil·lar general
és la de rapar-se, quan no passar-s’hi
la dalla de manera que avui es fa força
complicat distingir a qui va pelat perquè
vol, del qui hi va perquè no té pèl, i qui
més, qui menys, s’afanya a mostrar ben
orgullós la closca.

Les modes sempre són modes, van i
venen, però la de pelar-se és còmode,
higiènic i, sobretot, solidari, perquè
iguala als homes i elimina aquelles
absurdes discriminacions i perjudicis
que ara, mirats pel forat del pany, ens
fan posar les mans al cap, un cap que
en aquell temps l’escalfàvem sense raó.

Joan Pallarès-Personat

quest 24 de novembre Caldes de
Montbui acull una presentació del

Debat Constituent. L’acte, organitzat pel
Grup d’Entitats Independentistes de
Caldes, tindrà lloc a la Sala Cuines de Can
Rius a les 20 h.

A tots ens interessa saber què és el Debat
Constituent
El Debat Constituent és un projecte per
obrir un procés participatiu transversal i
inclusiu per establir les bases
constitucionals per al futur polític de
Catalunya. Es tracta d’un exercici
d’apoderament ciutadà i de democràcia
participativa per superar el marc autonòmic
i avançar. I encara que pugui semblar que
això són paraules, cal pensar que tots i
cadascun de nosaltres tenim la possibilitat
de fer gran el Debat Constituent: serà un èxit
si hi participem i només si hi participem.

Debat Constituent: construir el país que volem
Recorregut fins a l’actualitat
Aquest debat sobre el futur del país, que
aprofita experiències que s’havien fet
anteriorment a Catalunya, va iniciar-se el
2018 amb l’establiment de la metodologia
que caldria seguir. Fins a final del 2020, i a
pesar de l’entrebanc de la pandèmia, es
va desenvolupar una fase d’impuls del
Debat Constituent arreu del territori. Com a
resultat existeixen més d’un centenar
d’enteses territorials encarregades de
dinamitzar la fase en què ara ens trobem:
la fase participativa. Caldes pertany a
l’entesa del Vallès Oriental:
(vallesoriental@debatconstituent.cat).

Tots ens hi podem implicar
El nom de Lluís Llach és el que més s’ha
esmentat en relació amb el Debat
Constituent, per bé que des de l’inici hi ha
un equip gran de persones implicades,

com ara l’exdiputada de la CUP Gabriela
Serra. Ara, però, el volum de voluntaris que
hi treballen des de les enteses és gran i
abasta tot el territori. A la fase participativa
hi és cridada tota la ciutadania resident a
Catalunya i major de setze anys.

Com es fa el procés de debat?
Per posar en marxa aquest projecte
participatiu s’han creat el web
www.debatconstituent.cat I l’app “Registre
Debat Constituent”. Després de registrar-
se, els participants hauran de respondre
un qüestionari amb 144 preguntes que
inclouen tots els paràmetres que
condicionen la definició d’una constitució
democràtica.

Grup d'Entitats Independentistes
de Caldes

A
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
12/11/2021
Núm. Oferta
316910 Carnisser/a (Programa 30 Plus)
316800 Netejador/a

(jornada parcial matins)
316733 Ajudant de perruqueria

(20 hores setmanals)
316500 RESPONSABLE DE

MANTENIMENT
(INDUSTRIA PLÀSTIC)

316367 AUX. SOCIOSANITÀRIA
(JORNADA PARCIAL MATINS)

315223 ENTRENADOR/A FUNCIONAL
314810 TRANSPORTISTA

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

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

SERVEI POST VENDA
314079 CAMBRER/A

(JORNADA COMPLETA)
313948 AGENT COMERCIAL / DIRECCIÓ

AGÈNCIES
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

Participeu en l’encesa
de l’arbre de Nadal
Els infants de 6 a 12 anys podran fer
l’encesa de l’arbre de Nadal participant al
sorteig de Shop in Caldes, compra a Caldes.
Les butlletes s’obtindran comprant fins el
20 de novembre. Els comerços de Caldes
repartiran entre el seus clients 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.
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. Consulteu
les bases a www.caldesdemontbui.cat

Gran Recapte 2021
Les dates del Gran Recapte d’Aliments
seran del 19 al 27 de novembre als
establiments i de l’11 de novembre a l’11
de desembre per al Gran Recapte on line.

L’Escola Municipal
de Música Joan Valls
celebra Santa Cecília
La diada de Sta. Cecília, patrona dels
músics, és el dia 22 de novembre, i I’Escola
Municipal de Música (EMM) Joan Valls ho
celebrarà el dia 24 de novembre amb una
tarda d’activitats centrades en la música.
Enguany s’ha organitzat una xerrada sobre
el treball de recerca fet per una alumna
del centre sobre les dones compositores, i
s’oferiran dues sessions una a les 16 h i
l’altra a les 19 h. Entre una sessió i l’altra,a
les 17.30 h, l’EMM oferirà un berenar i un
contacontes per als més petits.

Accions formatives
d’innovació empresarial
El Servei d’Empresa i suport a
l’emprenedoria organitza el curs «Innova
en el model de negoci amb l’SCOPE», el
23, 25 de novembre i 2 de desembre, de 10
a 12.30 h, adreçat a persones emprene-
dores, professionals i petites empreses.
Inscripció en línia .
Més informació: www.caldesdemontbui.cat

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 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.

Inspeccions a domicilis
per supervisar la
separació de residus
Durant els mesos d’octubre i novembre,
l’empresa ARUM està realitzant
inspeccions a domicilis de Caldes per
supervisar que les persones que tenen
sol·licitades les tarifes reduïdes de la taxa
de deixalles, estan realitzant correctament
la separació de residus per facilitar-ne el
reciclatge. Per més informació podeu
trucar a l’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament al número de telèfon 93 862
70 23 i/o a la Policia Local al número de
telèfon 93 865 41 41.

www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui
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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 ls àcars són petits artròpodes dels quals existeixen més de 30.000 espècies
conegudes, sent els més populars els de la pols domèstica. Els àcars solen

proliferar a la tardor i habiten sobretot en catifes, edredons, mantes, cortines i
qualsevol altre objecte que pugui acumular pols.
Els principals símptomes d'aquesta mena d'al·lèrgia són els esternuts, l'asma, el
degoteig nasal o les reaccions en la pell.
Els àcars no poden eliminar-se per complet perquè formen part del nostre hàbitat,
però sí que podem controlar el seu número i també i potser el més efectiu: minimitzar
la nostra exposició al risc.

Per a evitar-ho en la mesura en què podem, hi ha alguns hàbits que podem seguir:
- Passar l'aspirador en comptes d'escombrar
- Canviar els llençols un cop per setmana
- Aspirar els sofàs i cadires (així com la tapisseria del cotxe) puntualment.
- Evitar l'ús de catifes.
- Ventilar la casa diàriament
- Utilitzar matalassos d'escuma o làtex, i cobrir-los amb una funda especial anti
àcars
- Protegir-se amb una màscara quan es netegi la pols

No existeix un tractament específic per a l'al·lèrgia a aquests àcars. Els medicaments
que existeixen van orientats a alleujar simplement els seus símptomes. Existeix
això sí la Immunoteràpia per a Al·lergògens, que és un tractament que pot durar
entre tres i cinc anys depenent de la persona i que sol ser bastant efectiu, disminuint
la simptomatologia i millorant la qualitat de vida.

Al·lèrgia als àcars de la pols

l Tinnitus té lloc quan es produeixen sorolls en les oïdes, tot i haver absència
d'una font sonora externa. Aquesta seria la definició formal, tot i que

col.loquialment ho coneixem com a "brunzits en les oïdes".
Tots hem tingut aquesta sensació en un moment o un altre. No obstant això, quan
aquest soroll es fa permanent és quan ha de tractar-se, ja que pot ocasionar
molèsties com falta de concentració, impossibilitat d'agafar el son o estrès.
Existeixen dos tipus de Tinnitus: el subjectiu
i l'objectiu. El primer ocorre quan el so o
murmuri tan sols és audible per a la persona
que el sofreix, mentre que en el segon, és
perceptible també pel metge amb l'ajuda d'un
estetoscopi.
No se sap ben bé la causa que ho provoca,
però sí que pot ser un símptoma d'alguna
malaltia, per la qual cosa convé ser revisat
per un especialista. Algunes d'aquestes
patologies poden ser la infecció d'oïda,
problemes en òrgans interns de l'oïda,
l'existència d'un tumor, problemes de tiroides, lesions al cap o l'administració
d'alguns medicaments.
El Tinnitus recurrent afecta entre un 15 i un 20% de la població i sol venir per l'edat,
per la qual cosa en la seva majoria afecta persones majors. Encara que el Tinnitus
no pot evitar-se en la majoria dels casos, es poden prendre algunes precaucions
per a minimitzar-ho, com poden ser: usar protecció auditiva si estem exposats a
sorolls forts, acostumar-nos a escoltar la música o la televisió a un volum més
baix, limitar el consum d'alcohol, tabac i cafeïna i portar una vida saludable.

Què és el Tinnitus i a qui afecta
E



Salut

- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

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

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

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

1313131313

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

U na de les recomanacions per a combatre l'insomni és realitzar una mica
d'exercici físic. No obstant això, també se sap que si la pràctica de l'esport

intens es fa just abans de dormir, també pot arribar a alterar el nostre somni.
Una nova anàlisi que es va publicar a 'Sleep Medicine Reviews va revisar les
dades de 15 articles que van estudiar l'efecte d'una única sessió d'exercici intens
abans de ficar-se al llit en adults sans joves i de mitjana edat.
I, encara que no hi ha dos organismes iguals, els investigadors van trobar que la
combinació de factors interactuaria per a millorar o modular els efectes de l'exercici
sobre el somni.
Els investigadors van examinar variables com el moment de l'exercici, i les hores
entre el cessament de la rutina i l'hora de ficar-se al llit. Les variables addicionals
van incloure el nivell de condició física dels participants, el llindar d'intensitat i la
durada dels exercicis. També van analitzar com determinats tipus d'exercici influïen
en el somni.
En general, l'anàlisi va mostrar que quan l'exercici acabava dues hores abans de
ficar-se al llit, hi havia beneficis per a dormir, inclosa la promoció de l'inici del
somni i una major durada. D'altra banda, quan l'exercici va acabar menys de dues
hores abans de ficar-se al llit, el somni es va veure afectat negativament. Els
participants van trigar més a agafar el son i la durada va disminuir.

Com fer exercici i que et
deixi descansar a la nit

allar és una cosa que, per norma general, agrada a tothom, fins i tot als més
petits de la casa els encanta i els motiva aquesta activitat. És per això que molts

pares i mares decideixen apuntar als nens i les nenes a classes de ball com a
activitat.
Avui coneixerem els beneficis de ballar en els nens petits, perquè tots els conegueu
i penseu a apuntar-los a aquesta mena d'activitats extraescolars.
El primer que cal tenir en compte és que el fet d'acudir a classes de ball els ajudarà
a mantenir la condició física, és a dir, que faran exercici i augmentaran la seva
força, la seva flexibilitat i la seva resistència, entre moltes altres coses. També els
ajudarà a millorar la seva postura i a desenvolupar la seva coordinació, alguna
cosa que no tots els nens tenen al principi.

Una altra dels avantatges, o dels
beneficis, que té apuntar als petits
a classes de ball són les rela-
cions socials, ja que en aquesta
mena de llocs els nens han de
relacionar-se amb altres de la
seva mateixa edat, o almenys
aproximada. Ja sabem tots
l'important que són aquest tipus
de relacions quan són petits, així
que és un gran benefici.

El ball també els ajudarà a millorar la seva creativitat, la seva autoestima, les seves
habilitats acadèmiques (a causa de la disciplina que suposa el ball en unes certes
ocasions) i, per descomptat, a conèixer diferents cultures i, molt més important, a
respectar-les.

Beneficis de ballar en els
infants
B
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

E
Ous farcits

ls ous farcits són ideals per a
qualsevol època de l'any i tenen

l'avantatge que es poden preparar el dia
anterior.

Com a entrant, aperitiu o en un bufet de
qualsevol esdeveniment, els ous
farcits agraden a tothom, es preparen
en tot just 20 minuts i et treuen en un
moment de qualsevol dificultat. A més
són molt versàtils, ja que accepten una
infinitat de farciments.

Els que presentem, no obstan això, són
els més clàssics.

Per a 6 persones necessitem:
- 6 ous
- Tomàquet fregit (casolà) o de pot
- Maionesa
- Pebrots vermells
- Tonyina
- ceba
- Olives negres
- Uns altres (al gust) com: anxoves,
espàrrecs...
- Sal

Preparació:
. En un cassó amb aigua i sal, bullir els
ous.

. Mentrestant, en un bol, barrejar el
tomàquet, la ceba picada molt petita, la
tonyina i 3 cullerades de maionesa.
. Quan estiguin els ous cuits, partir-los
per la meitat i retirar les gemmes.
. Agafem la meitat de les gemmes i les
afegim també al bol amb la resta
d'ingredients i barreja'ls bé fins a obtenir
una pasta homogènia.
. Farceix els ous.

. Cobreix els ous amb una mica més de
maionesa, ratlla la resta de gemmes i
aboca-les per damunt i decora amb el
pebrot, l'oliva, l'anxova, l'espàrrec, o el
que vulguis segons el gust.

Altres opcions
Els ous així mateix accepten un altre
tipus de farciments com ara de carn
picada, pernil, bacallà, gambes i surimi,
etc.  EVA REMOLINA

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar



Serveis

c/ GEORGE LAWRENCE, 10
-  CALDES DE MONTBUI  -

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

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

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

Reflexions

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

    Assessorament de la seva
    activitat sense compromís

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

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

RAMON PICANYOL
Instal.lador Autoritzat

d’Aigua, Gas i
Electricitat

PROGRAMES DE TELEVISIÓ :
. Néixer de Nou: darrer diumenge
de mes a partir de les 10h a TV3.
. Buenas Noticias TV:
Cada diumenge a les 9,15h per La 2.
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Pèrdues

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

  Quan els autobusos vermells de Londres, anomenats Routemasters, van ser retirats
del servei regular el desembre 2005, moltes persones van sentir que havien perdut a un
amic. Aquests autobusos havien brindat un servei confiable durant 51 anys i eren
populars tant entre els londinencs com entre els turistes a causa del seu fàcil accés
posterior que permetia pujar i baixar d’un salt. Encara uns pocs recorren dues rutes
turístiques de la zona històrica, però han desaparegut de la resta de la ciutat.
   Molts canvis en les nostres vides representen una pèrdua, sigui una petita cosa com
el record preuat d’un autobús, o alguna cosa moltíssim major com pot ser la mort d’un
familiar o amic a qui estimàvem profundament; i és aquí, en aquests moments de dolor
intens per la separació, quan més necessitem d’un toc de sanitat i esperança. En el
llibre de Lamentacions, a la Bíblia, el profeta Jeremies està passant per un temps
d’angoixa i plor. Però enmig del sofriment, irromp en un reconeixement clar de la
fidelitat de Déu exclamant: “La misericòrdia del Senyor mai s’acaba, ni s’esgota la seva
bondat; són noves cada matí ; Gran és la teva fidelitat! El Senyor és la meva heretat –
diu la meva ànima-: per això, confiaré en Ell”., (Lam. 3: 22-24). Quan els nostres cors
sofreixen per una pèrdua, podem trobar esperança en el nostre Déu qui mai canvia.

Quan el sol de l’amor de Déu es troba amb el ruixat del nostre sofriment,
apareix l’arc-en-cel  de la promesa.




