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Agenda
Dissabte 11 de desembre
10.30h – Sala Polivalent Antic Col.legi del
Carme c/ Bellit, 7-9
L’Ajuntament convida a la ciutadania al
primer taller sobre els futurs usos del
Col·legi del Carme amb el procés
participatiu El Carme s’obre al poble.
Es poden presentar propostes relatives als
usos de l’equipament del 12 de desembre
de 2021 al 16 de gener de 2022.
18h – Sala gran del Casino
Sessió de Rialles El sol amb la lluna de la
Cia. Sgratta. Conte explicat amb titelles.
Preu: 7/9 euros. Venda d’entrades: taquilla
els dijous de 17 a 19h.
Per internet: http:bit.ly/CasinoCaldes
18.30h – Espai d’Art Casino
Inauguració de l’exposició col.lectiva
d’ArtsGrup. Activitat gratuïta.

Diumenge 12 de desembre
18h – Sala Noble de Can Rius
Concert Nadalenc de 4 corals,organitzat
per la Coral del Centre.

Del 13 al 22 de desembre
Centre Cívic i Cultural
Exposició: En català, jugues?
Org. Plataforma per la Llengua i Assem-
blea Nacional Catalana de Caldes.

Dimecres 15 de desembre
12h – Davant Residència Sta. Susanna
Trobada d’àvies i avis per l’amnistia i les
llibertats. Per les represaliades encausa-
des i retorn de les exiliades. Org. CDR
Caldes de Montbui i Caldes Groga.
18.45h – Vestíbul Escola Música Joan Valls
Nadales a càrrec dels alumnes del curs
de llenguatge de 1er de preparatori.
19h – Sala Noble de Can Rius
Conferència: Impactes del canvi climàtic
a la regió mediterrània, M. Carme Llasat,
Doctora en Ciències Físiques, Catedràtica
Física de l’Atmosfera.
Org. Aules d’Extensió Universitària “Delfí
Dalmau i Argemir” Caldes de Montbui.
20h – Vestíbul Escola Música Joan Valls
Nadales a càrrec dels alumnes del curs
de llenguatge de 4rt elemental.

Divendres 17 de desembre
19.30h a 22h – Local dels Castellers –
General Padrós, 35
Escola de castells, gratuïta i sense
inscripció prèvia. El  local  disposarà  de
servei  de  bar  i  entrepans .
Org. Castellers de Caldes.
19.30h- Biblioteca
Concert d’agrupacions instrumentals de
l’Escola Municipal de Música Joan Valls.

Fins el 18 de desembre
Biblioteca Municipal
Mostra de pintures, dibuixos, fotografies i
gravats a la Biblioteca de Horacio Quiroga
o el arte del cuento.

Diumenge 19 de desembre
De 10 a 14h  - 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.
12h – Espai Can Rius
La llegenda de’n Serrallonga, projecte
interdisciplinar de música, teatre sobre la
vida de Joan Serrallonga a càrrec de l’aula
de violoncel. Aquest acte està inclòs dins
els actes de la Marató de TV3.
19h – Cafè del Centre
Blueroomess, un grup que evoca
sonoritats d’abans, amb clara influència
de la música tradicional nord-americana,
amb una veu potent femenina al front.
Preu: 8/10 euros.

Fins el 23 de desembre
Sala Delger
Exposició Veus invisibles, Les mares
solteres i la infància abandonada al Marroc.
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Actualitat

F inalitza amb bona nota el Mercat de
Nadal, enguany amb un nou format

més petit i concentrat a la plaça de la
Font del Lleó, però que s'ha allargat 9
dies en total.
El mercat, que va tenir la seva inau-
guració amb l’encesa de les llums de
Nadal de la campanya organitzada per
Shop in Caldes, ha tingut una bona
afluència de visitants, passejant i
gaudint-lo unes 30.000 persones en
total.
Un dels espais que més afluència ha
mantingut cada dia ha sigut la plaça de
Can Rius, on es feien totes les activitats
infantils, els espectacles i els jocs
creatius.

La regidora de Turisme i Termalisme,
Carme Germà, ha comentat que estan
molt contentes, ja que no esperaven
l'acollida que ha tingut el mercat, tot i
ser 6 dies més llarg del que era habitual.
Malgrat l'èxit d'aquest nou format,
Germà ha dit que de cara a l'any vinent,
si la situació epidemiològica ho permet,
es vol tornar al format anterior amb les
150 parades que tenia el mercat.

Una de les novetats d'aquest any ha
estat el nou obrador de l'escola del
Carme, a on s'han pogut preparar molt
millor els ingredients del caldo termal.

Cada dissabte al matí s'ha repartit 800
racions de llenties cuinades per
Llegums Parellada, mentre que els altres
dies en total s'ha repartit 30.000 racions
de caldo (10.000 litres). Durant els dos
caps de setmana s'ha servit també 6.000
racions de carn d'olla.

Els visitants, paradistes i comerços del
Nucli Antic s'han mostrat força satisfets
amb aquest nou format de casetes de
fusta, i en general, s'han complert les
seves expectatives de vendes.

S'ha esgotat la promoció gratuïta de
1.000 ampolles de brou termal a canvi
de 3 tiquets de compra en comerços de
proximitat, tot i que es pot seguir
comprant al museu Thermalia per 3
euros.

El Mercat i el brou termal donen
la benvinguda al Nadal calderí

La plaça de la Font del Lleó s’ha convertit en l’epicentre del nou format de mercat.

Encesa de les llums de Nadal amb la campanya Shop in Caldes.

La plaça de Can Rius ha acollit les activitats infantils i familiars, com la cagada del tió.

JDB

JDB

JDB
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Actualitat

l proper dissabte 11 de desembre
l’antic Col·legi del Carme tornarà a

obrir les seves portes per acollir el primer
taller sobre els futurs usos de
l’equipament amb el procés participatiu
El Carme s’obre al poble. El taller tindrà
lloc a la Sala polivalent de l’Antic Col·legi
del Carme (entrada pel C. Bellit 7-9) a les
10:30 h.
Totes aquelles persones que hi vulguin
assistir s’han d’inscriure bé trucant al
telèfon 93 862 70 24 o a través del mail
participacio@caldesdemontbui.cat.

Aquest procés participatiu pretén
construir, de manera participada, un
relat col·lectiu sobre l’equipament i els
seus possibles usos, afavorint que els
nous usos del col·legi tinguin una
vinculació directa amb les necessitats
del municipi. Totes les accions i activitats
previstes en aquest procés aniran
acompanyant la redacció progressiva
del Pla Funcional de l’edifici de l’Antic
Col·legi del Carme, de manera que es
vagin incorporant al document totes les
visions compartides.

n dels projectes que va quedar
temporalment aturat en declarar-se

la crisi sanitària mundial va ser el
Projecte Educatiu de Caldes, en el qual
societat i administració havien estat
treballant de manera conjunta des de
l’any 2017.

Aquest 30 de novembre de 2021,
coincidint amb la commemoració del Dia
Internacional de la Ciutat Educadora,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui
reactiva la continuació del projecte des
del treball polític i tècnic, amb la voluntat
d’incorporar a la ciutadania tot just
començar l’any 2022.

La voluntat de l’administració local
calderina és reactivar un procés de
participació ciutadania i crear un espai
de debat sobre les formes de continuïtat

Caldes obre el procés participatiu sobre
els futurs usos del Col·legi del Carme

Totes aquelles persones majors de 16
anys que no puguin assistir al taller de
forma presencial, poden participar de
forma virtual a través de la plataforma
digital de participació ciutadana
Decidim. Es poden presentar propostes

relatives als usos de l’equipament del
12 de desembre de 2021 al 16 de gener
de 2022.
Per accedir a la plataforma cal registrar-
se amb un compte de correu electrònic
i una contrasenya d’usuari.

E

Caldes de Montbui, de nou, vila educadora
que ha de tenir el PEC. Es posaran de
nou sobre la taula els valors que
promou aquest projecte i que van ser
dissenyats gràcies a la cooperació de
la població en la creació d’un grup
impulsor i en la celebració de dos
fòrums públics sobre Caldes educa-
dora.

El PEC és un projecte que vol
aconseguir el compromís polític i
ciutadà amb l'educació, una educació
entesa com un procés permanent

d'aprenentatge al llarg de tota la vida.
També és un instrument que ajuda a
definir el model de ciutat que es vol i els
valors que el sustenten, a concretar-ne
accions i a establir les complicitats
necessàries entre administracions i
ciutadania per tirar-lo endavant.  En el
cas de Caldes de Montbui, el procés
de participació ciutadana va dissenyar
un seguit de necessitats i estratègies a
l’entorn de quatre eixos de treball:
l’escola, el fora escola, la transició
Escola – Treball i el poble educador.

U

JDB
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E

escriptora molletana, Esther Ventu-
ra Grimau, presenta el dimarts 14

de desembre a les 18 h, la seva primera
novel·la , “Cuatro reinas”, a la Biblioteca
de Caldes de Montbui.

“Cuatro reinas” ens situa al Londres de
l’any 2001. Les protagonistes són
quatre dones amb la personalitat de les
quatre reines del tarot (bastons, ors,

L’

L’escriptora Esther Ventura presenta la seva
primera novel·la a la Biblioteca

espases i copes), totes d’edats, països
d’origen i estils de vida ben diferents.
La novel·la s’inicia amb un assassinat
durant una travessia del Queen Mary
de Nova York a Southampton a
l’octubre de 1958 i fluctua principalment
entre aquests dos espais en el temps.
De naturalesa espiritual, a “Cuatro
reinas” no hi falta aquell toc paranormal
que tant agrada a l’autora.

l passat diumenge 28 de novembre
es va estrenar al Casino de Caldes

l’obra de teatre “L’Elvis del metro. Mind
the gap!” per la Benvolguda Cia. Va tenir
una generosa entrada de públic i una
gran acollida.

Ferran Devesa Coll, actor calderí, va
portar a escena una versió ampliada i
millorada del seu treball de final de
carrera en Art Dramàtic per l’Institut del
Teatre de Barcelona. Però no venia sol,
els intèrprets Valeria Pisati i Eduard Serra
i la tècnica de llum i so Iris Romero
conformaven la resta del repartiment.

“Portar aquesta obra al Casino de
Caldes, el teatre on vaig començar amb
el Grup Escènic Casino, ha sigut
important per mi.” - diu Devesa.

Un relat imaginat a partir de la vida de
Nick Miglentchev, imitador d’Elvis
Presley al Metro de Barcelona. Basat en
la pròpia experiència vital de trobar-me’l
durant 5 anys de forma regular, des del
2011 al 2015, la seva posterior desa-
parició dels sub-escenaris barcelonins
em desperta la curiositat i em disposo a
explicar la seva història. La seva i,
alhora, la de qualsevol artista que fa
actuacions en directe en un món
governat per la digitalització i l’emer-
gència climàtica.

L’espectacle exposa una altra realitat
que, com el metro, queda oculta sota la
superfície del món digital que ens

L’Elvis del Metro al Casino
envolta. La notícia de la creació d’un
data center a Sant Boi de Llobregat
durant aquest 2021, un de tants ja
construits a Catalunya, i, en conse-
qüència, l’enorme petjada de CO2 que
produeixen aquests centres es concreta
en aquesta obra dramàtica plena de
comicitat i moments hilarants.
En data d’agost del 2025, arrel de
l’inevitable col·lapse ambiental, la
Serena i en Rafa, companys de feina
d’en Nick al Data Center, es veuen
forçats a prendre una decisió dràstica,

una decisió que afectarà a Nick
Miglentchev.

“Veure com el públic riu i gaudeix amb
aquesta història i aquests personatges
és una gran satisfacció. No deixa de ser
una comèdia amb moltes capes que
permet reflexionar.” - afirma Devesa.
Thank you very much. Till we meet you
again. God bless you. Mind the gap.
Adiós.
I tal i com conclou Devesa a l’obra: “Aquí
simplement, la còpia de la còpia”.
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
03/12/2021
Núm. Oferta
318082 RECEPCIÓ, CENTRALETA I

SUPORT ADMINISTRATIU
318081 SOLDADOR/A MIG MAG I TIG

(TORNS ROTATIUS MATÍ I
TARDA)

318079 NETEJADOR/A
(JORNADA PARCIAL 4,5H
SETMANALS, DE TARDES)

317961 ELECTRICISTA QUADRISTA
317899 MOSSO MAGATZEM

(TALLER METAL·LÚRGIC)
317810 DEPENDENT/A

(JORNADA PARCIAL TARDES)
317741 NETEJADOR/A

INSTAL·LACIONS EMPRESA
(JORNADA COMPLETA)

317516 TÈCNIC/A DE SUPORT
ASSESSORAMENT JURÍDIC

317473 PERSONAL NETEJA
(INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES)

316800 NETEJADOR/A
(JORNADA PARCIAL MATINS)

316910 CARNISSER/A
(PROGRAMA 30 PLUS)

316733 AJUTANT DE PERRUQUERIA
(20 HORES SETMANALS)

316500 RESPONSABLE DE
MANTENIMENT
(INDUSTRIA PLÀSTIC)

316367 AUX. SOCIOSANITÀRIA
(JORNADA PARCIAL MATINS)

314810 TRANSPORTISTA
(MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ)

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

Veniu a formar part del
procés participatiu sobre
els futurs usos
del Col·legi del Carme
L’ 11 de desembre, a les 10.30 h, tindrà
lloc al Col·legi del Carme el taller
participatiu El Carme s’obre al poble.
Inscripcions al T. 93 862 70 24 o A/e
participacio@caldesdemontbui.cat

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Desembre 2021
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 20 de
desembre. Les dones que vulguin fer
consultes, han de demanar hora trucant al
telèfon 93 865 54 20.

Compraprop, per un Nadal
amb el comerç local
La plataforma d’establiments de proximitat
Compraprop engega la campanya de Nadal
premiant la compra on line i sortejant 24
regals de comerços adherits amb un
particular calendari d’advent.
Més informació a:
www.caldesdemontbui.cat

Fira d’antiquaris i
brocanters del mes
de desembre
El proper diumenge 19 de desembre tindrà
lloc la Fira d’antiquaris i brocanters de
Caldes de Montbui que 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.

Calendari fiscal per a l’any
2022
Consulteu al web municipal el període de
pagament de les taxes i els impostos per a
l’any 2022.

Activitats de l’Escola de
Música Joan Valls del
mes de desembre
Consulteu a www.caldesdemontbui.cat
les activitats previstes per l’Escola
Municipal de Música Joan Valls durant
el mes de desembre.

La reobertura
de plaça Catalunya
anirà acompanyada
d’un reajustament
de la mobilitat
als carrers de l’entorn
Les obres de remodelació de la plaça
Catalunya permetran convertir aquest
espai en una zona per a vianants. Un cop
finalitzats els treballs de reforma, només
podran accedir amb vehicle a la plaça els
veïns i els cotxes de serveis o aquells que
necessitin fer càrrega i descàrrega. A partir
d’ara es podrà accedir amb vehicle a la
residència a través del carrer Gregori
Montserrat. Els ajustos de mobilitat també
es notaran en el tram final del carrer Font
i Boet, que canvia de sentit. Ara, els
vehicles que circulin per aquest carrer
s’hauran de desviar quan arribin al
encreuament amb el carrer Sentmenat.
Podran girar a l’esquerra per anar a
l’avinguda Pi i Margall o a la dreta per anar
al carrer Raval Canyelles. Així doncs, l’últim
tram del carrer Font i Boet quedarà dedicat
gairebé en exclusivitat als vehicles que es
dirigeixin a la Fundació Santa Susanna.

L’OMIC informa:
El preu oficial de l’ampolla
de butà és de 16,92 euros
L’OMIC informa que el preu oficial de
l’ampolla de butà, des del 16 de novembre
és de 16,92 euros, el que suposa un
encariment del 5 % respecte el preu
anterior.
Més informació a l’OMIC: Font i Boet, 7.

Ajuts econòmics per a
estudiants que cursin el
Cicle Formatiu de Grau
Superior de Termalisme
i Benestar: curs 21/22
Les sol·licituds han de ser lliurades a l’OAC
i cal demanar cita prèvia trucant al T. 93
865 56 56. Termini de presentació: del 3 al
28 de desembre. Les persones beneficiàries
poden ser tots els/les alumnes matriculats
al Cicle formatiu de Grau Superior de
Termalisme i Benestar a l’INS Manolo
Hugué, que presentin la sol·licitud i la
documentació requerida a les bases.

www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui
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Anem al Casino
Dissabte 11 de desembre
18h – Sala gran del Casino
Sessió de Rialles El sol amb la lluna de la Cia. Sgratta.
Conte explicat amb titelles.
Preu: 7/9 euros.
Venda d’entrades: taquilla els dijous de 17 a 19h.
Per internet: http:bit.ly/CasinoCaldes

18.30h – Espai d’Art Casino
Inauguració de l’exposició col.lectiva d’ArtsGrup.
Activitat gratuïta.

nes 350 persones es van aplegar en
reconeixement de l'equitat, la

resiliència i la divulgació de la llengua i
la cultura popular catalana, el vuitè
Festivitas Bestiarum, celebrat a Tortosa
el passat 27 de novembre.
La humorista Elisenda Carod, va ser
l'encarregada de conduir l'acte, que es
va celebrar a l'Aula Didàctica del Museu
de Tortosa.
Com a novetat d'enguany, el premi a un
personatge públic no es va lliurar a una
sola persona, sinó que van ser dues:
una dona i un home.
Així, doncs, per la seva incombustible
dedicació a l'àmbit de les catifes i la seva
internacionalització, el jurat va decidir
atorgar el premi BEST a la calderina
Vicenta Pallarès i a Amadeu Carbó, per
la trajectòria altruista al folklore i a les
tradicions.

Vicenta Pallarès va dir "rebo aquest
reconeixement amb el cor obert i
l'esperança d'un futur més just, i
sobretot més generós i amb el
compromís de seguir treballant perquè
el llegat que deixarem als nostres fills i
nets sigui millor que el que ens hem
trobat. Moltes gràcies a companys del
Bestiari per ser com sou i per fer el que
feu. Danseu i cremeu les nostres catifes
que per nosaltres és un orgull, abans,
però, contempleu-les perquè són catifes
que porten missatge i transmeten
sentiments. Els catifaires no fem però hi
som. No som tants, però no parem i a
cada catifa posem les flors amb les
nostres mans i els nostres cors, com ha
de ser".
El guardó li va lliurar el regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa, Enric Roig.   MMB

L'activista calderina Vicenta Pallarès
rep un dels premis BEST 2021

U
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A la sala de plens, amb l'assistència de l'Il.lstrm. Sr. Alcalde, la Regidora de
Cultura, la Dra. d'Acció Cívica del Dep. de Drets Civils i Socials, la Junta de la
Fed. d'Associacions de Caldes, els membres del Jurat i l'Hble. Consellera de
Drets Civils i Socials, Sra. Violant Cervera, de manera virtual.

ACTE DE LLIURAMENT DELS GUARDONS MÈRIT AL VOLUNTARIAT
2019-2020
Guardó de la Federació d'Associacions de Caldes amb la col·laboració
de l'Ajuntament del 2020:
A M. ANTÒNIA CAMPDEPADRÓS GARCIA
Guardó de la Federació d'Associacions de Caldes amb la col·laboració
de l'Ajuntament del 2019
A NEUS FITÉ I NICASIO
El Guardó que se'ls ha lliurat és una escultura de fusta d'Esther Tenedor.

ACTE DE RECONEIXEMENT DE L'AJUNTAMENT A PERSONES
PEL SEU TREBALL PEL VOLUNTARIAT
Reconeixement al Sr. ÀNGEL AMPURDANÉS TEIXIDO
Per la seva trajectòria de voluntariat.
Reconeixement al Sr. JOSEP CASTILLO VILLANUEVA
Per la seva trajectòria de voluntariat.
Reconeixement a: VICENTA PALLARÈS i CASTELLÓ
Activista cultural, creu de Sant Jordi 2015, cofundadora d'associacions
i federacions, per la seva trajectòria i tasca voluntària.

ACTE DE RECONEIXEMENT DEL DEPARTAMENT DE DRETS
CIVILS I SOCIALS A LES ENTITATS QUE FAN ANIVERSARIS I A
PERSONES PER LA GRAN FEINA DES DEL VOLUNTARIAT
A la FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CATIFAIRES
Pel seu 15è aniversari.
A la COMISSIÓ DE CORPUS D'ACCIÓ CÍVICA CALDERINA
Pel seu 25è aniversari.
A L'ASSOCIACIÓ ACCIÓ CÍVICA CALDERINA
Pel seu 20è aniversari.
A JOAN NOVELL DURAN (a títol pòstum)
Per la seva dedicació a la cultura i a les catifes de flors.
A M. ANTÒNIA CAMPDEPADRÓS GARCIA
Per la seva participació a Acció cívica Calderina, creadora de la
Mostra Floral i coordinadora de la Comissió de Corpus.
AL Sr. ÀNGEL AMPURDANÉS TEIXIDO
Per la seva trajectòria associativa i valuosa tasca des del voluntariat.
AL Sr. JOSEP CASTILLO VILLANUEVA
Per la seva col·laboració associativa i gran tasca de voluntariat.

El reconeixement a les 5 persones ha estat una escultura de l'ENCAIX.

Caldes de Montbui, a 4 de desembre de 2021.

XIII edició dels GUARDONS DEL MÈRIT
AL VOLUNTARIAT DE CALDES DE MONTBUI
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P er segona vegada en menys d’un
any, el Síndic de Greuges de Cata-

lunya ha “estirat les orelles” al Sr. Pineda,
alcalde de Caldes de Montbui. Li ha rec-
ordat que ha de vetllar pel compliment
de la llei: tramitació àgil dels expedients,
evitar que caduquin per no haver pres
cap resolució, i també de l’obligació
d’informar les part interessades.
Aquesta vergonyosa actuació de
l’Equip de Govern de Caldes, està
relacionada amb l’expedient que
l’ajuntament va iniciar el 25 de febrer de
2020, a instàncies de les denúncies
efectuades per Carerac Verd, per uns
abocaments presumptament il·legals de
terres a tocar del Polígon Industrial de la
Borda, contra les empreses GDP
Recycling Process SL, Recam Laser SL
i Sturlese i Buixó SL, com a respon-
sables dels abocaments. L’expedient va
ser declarat caducat el gener de 2021, ja
amb la intervenció del Síndic de

Sr. Pineda. Una situació vergonyant.
Greuges, per manca de resolució dins
del termini predeterminat. Un segon
expedient ha tornat a caducar el 4
d’agost de 2021 sense que l’Ajuntament
hagi pres cap decisió. Malauradament,
i contràriament a les declaracions del
propi alcalde al Ple municipal de 30 de
setembre de 2021, l’Ajuntament nova-
ment ha deixat passar el temps, no ha
tancat l’expedient i, per tant, tampoc ha
imposat cap sanció.
I és per tot això que el Síndic de Greuges
ha dit prou. Els governants cal que
donin exemple complint les lleis de què
ens hem dotat. Celeritat en les decisions
i imparcialitat han de ser dues carac-
terístiques imprescindibles de l’actuació
política.
Carerac Verd ha tornat a reclamar
formalment (5 d’octubre de 2021) que
l’Ajuntament obri un nou tercer
expedient per evitar que els fets
presumptament il·legals prescriguin.

Som conscients que no és fàcil a
l’Ajuntament tancar l’expedient i , si
s’escau, imposar les multes que es
proposaven (37.000 euros a cadascuna
de les empreses). Però aquest és el repte
de governar i governar per a tots. No és
improbable que tot aquest temps passat
s’hagi esmerçat en procurar que perdem
la memòria i que el “temps” faci reduir
elvolum dels abocaments o, pitjor
encara, que se’ns vulguin convèncer
que tot l’objectiu de la fila de camions
abocant terra (que està ben documentat)
era una nova iniciativa al municipi per
impulsar l’activitat agrícola.
Tot i que desconeixem els motius de la
incapacitat de l’Equip de Govern per
resoldre l’expedient, sí que podem
afirmar que l’Equip de Govern, liderat
pel Sr. Pineda, no tracta els ciutadans
de Caldes en peu d’igualtat.
Fins quan?

Carerac Verd

altaven poc dies per Nadal i en
Rudolf i els seus companys es

preparaven per dur el trineu. Miraven de
fer exercici i d’alimentar-se adequa-
dament per no defallir quan arribés el
gran moment. Repartir regals arreu del
món és una tasca molt important, però
no tan fàcil com pot semblar.

  En Rudolf es va apropar al riu per
apaivagar la set, quan la seva atenció
es va desviar cap a una formiga que
penjava d’una branca i que, de sobte,
va caure a l’aigua. Per un instant, va
quedar atònit observant els esforços de
la formiga per no ofegar-se. De seguida,
però, va rumiar com ajudar-la. Llavors,
va mossegar una fulla que hi havia al
terra i la va llençar a prop de la formiga,
que ràpidament s’hi va enfilar.

  De moment, li havia salvat la vida, però
el corrent s’emportava la fulla riu avall.
En Rudolf va ficar una pota dins l’aigua
per mirar de pescar-la, però se li va
escapar. Va fer unes passes riu avall i
ho va tornar a intentar, però aquella fulla

En Rudolf i la formiga
fugissera no parava de moure’s. Llavors
va canviar d’estratègia; novament, va
agafar la fulla amb les dents i la va
llençar fora del riu. Va observar com
ràpidament, la formiga corria cap una
pedra i es quedava allà, sana i salva. El
que no va poder veure era la mirada
d’agraïment d’aquell minúscul insecte.

  Molt orgullós, el ren va tornar amb els
companys, que seguien practicant els
seus exercicis matutins. Més tard, van
decidir reposar una estona i es van
ajeure tots sota l’escalforeta del sol.

  De sobte, es van escoltar trets. Els rens
coneixien aquell so i es van adonar que
els caçadors havien tornat al bosc. Es
van aixecar ràpidament i van sortir com
una exhalació d’aquell camp obert per
amagar-se dins la frondositat del bosc.
Només un dels rens seguia dormitant
tan a gust, acaronat per aquells raigs
calentons. El so d’una branca trencant-
se li va fer aixecar el cap, just en el mateix
instant que una escopeta li apuntava el
cap. Es va escoltar un tret i una bala va

sortir disparada. Una bala que es va
incrustar en el tronc d’un arbre, mentre
en Rudolf emprenia la fugida.

  El caçador havia llençat la escopeta i
es fregava una cama. De dins el camal
del pantaló va sortir una formiga.
Aquella mossegada a la cama del
caçador havia estat molt oportuna, va
pensar la formiga, que es vanagloriava
molt ufana, d’haver-li salvat la vida al seu
nou amic.

  Un minúscul insecte li havia salvat la
vida a un ren. Ah, i també havia salvat el
Nadal. Sense en Rudolf, el trineu del
Pare Noel no hauria pogut viatjar per
repartir els regals, ja que, tots els rens
són igual d’importants i necessaris.

  Aquell Nadal, tothom va gaudir dels
seus regals. No només per l’esforç d’en
Noel i els seus companys de viatge, sinó
també gràcies al bon cor d’en Rudolf i
gràcies a una formiga!

Mercè Jorba
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El mes de novembre tanca
amb un creixement important
de la contractació

a contractació d’aquest mes de novembre ha registrat un
creixement important, i ha arribat a la xifra de 15.524

contractes, xifra clarament superior als 13.009 contractes
registrats el mes passat i també molt per sobre de la registrada
al mes de novembre de 2020, segons l’avanç de contractació
ofert per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.
En termes interanuals, el total de contractes ha crescut en un
25%, la qual cosa suposa que gairebé s’han registrat 4.000
nous contractes aquest darrer mes.

El creixement de la contractació segueix marcat per la
temporalitat, tot i que es detecta certa millora. En aquest sentit,
el 84% del total de la contractació registrada aquest darrer
més és temporal, una xifra que se situa lleugerament per sota
del percentatge que registràvem el mes passat (86%) o just
l’any passat (89%).

Per sectors, aquest darrer mes es veu com el sector serveis
englobaria el 66,6% dels contractes (10.341 en total), seguit
de la indústria, amb un 28,3% (4.399), i la construcció amb
un 4,5% (692 contractes) . El sector de l’agricultura concentra
el 0,5% dels contractes.
Pel que fa als contractes acumulats, de gener a novembre de
2021 la xifra de contractes formalitzats ascendeix a 134.240.



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
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5 raons per les quals et surt
cel·lulitis i no coneixies

estil de vida que portem afecta la nostra salut, per exemple, amb l'aparició de
la famosa cel·lulitis o pell de taronja.

Aquesta es dóna per l'acumulació de greix i toxines en capes profundes de la
nostra pell, les quals poden acabar empenyent a les capes superficials, causant
una textura rugosa i inflada.
Es manifesta en cames, ventre i braços, encara que existeixen casos que és
visible en altres parts del cos, però, què la provoca?

Hi ha cinc raons:
Hormonals. Les dones són les que majorment pateixen cel·lulitis en alguna etapa
de la seva vida. Això es deu a l'augment de l'activitat estrogènica, per la qual cosa
és fàcil de detectar i t'ajuda a la prevenció dels altres factors.
Estil de vida. Aquest factor és el més important, ja que la nostra rutina del dia a dia
pot ajudar a prevenir i tractar-la. És fonamental ser constant i no tenir canvis bruscos.
És el moment de proposar-te caminades de 30 minuts o fer exercici des de casa.
Estar assegut per molt de temps arriba a perjudicar-nos, també en aquest sentit.

Psicològics. Unes altres de les raons per les quals et surt cel·lulitis és per salut
mental. La salut mental també és un punt rellevant per a estar bé amb el nostre cos
i en cas contrari podem arribar a patir d'ansietat, depressió, o estrès, entre altres.
Les persones que sofreixen d'aquests problemes tenen alteracions circulatòries,
les quals donen pas immediat a la cel·lulitis. Practicar meditació almenys 10 o 15
minuts en despertar, és una bona pràctica per a estar bé amb tu mateix i començar
un dia actiu.
Alimentació. La mala alimentació és la causa de moltes malalties. Els mals hàbits
arriben a causar diversos trastorns digestius, impedint l'eliminació de residus i
toxines que requerim evacuar per a tenir una bona salut. Cal evitar els greixos
saturats, begudes carbonatades...
Genètica. Podem tenir la millor salut, el millor estil de vida, una bona alimentació, i
fins i tot no tenir sobrepès, però, a causa de la genètica, fins i tot la persona més
prima pot tenir cel·lulitis. Aquest és un altre dels factors que és bo conèixer i
detectar-lo a temps. Si la teva família ha patit d'aquesta afecció, hi ha un 90% de
probabilitat que nosaltres també la tindrem.



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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia
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Salut obre la vacunació de
les dosis de record pels
de 65 a 69 anys

l Departament de Salut obre la vacunació de les dosis de record per les persones
de 65 a 69 anys, i més endavant i de forma progressiva, la de 60 a 65 anys.

Ho ha anunciat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en una roda de
premsa, acompanyada per la directora del Servei Català de la Salut, (CatSalut),
Gemma Craywinckel, i el cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron, Tomàs Pumarola.

Cabezas ha remarcat que aquesta tercera dosi ja s’està posant a les persones de
70 o més anys, als usuaris de residències, els vacunats amb Janssen i les persones
immunodeprimides. I que a més de la franja dels 60 a 69 anys, també s’administra
al personal sanitari i sociosanitari així com també a les persones residents en
centres sanitaris i sociosanitaris diferents a residències de gent gran. En tots els
casos, ha dit que “reben indistintament una dosi de record de Moderna o bé de
Pfizer. Amdues, funcionen molt bé”.

Per la seva part, la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha detallat que les
persones d’entre 65 i 69 anys ja poden demanar cita per la dosi de record a la web
http://vacunacovidsalut.cat i que, paral·lelament, s’estan “reactivant els punts de
vacunació poblacionals”. Ha explicat que aquestes persones poden anar rebent
SMS, però ha insistit que el més recomanable és demanar cita via web “perquè és
molt més fàcil gestionar l’operativa”.
La directora també ha fet menció als majors de 70 anys i ha insistit que, en un
principi, es va decidir vacunar-los en els centres d’atenció primària per aprofitar
les visites i el seu seguiment, però que ara també tenen l’opció de demanar-ho a
través de la web.

“Vacunar-se és el millor que es pot fer per evitar hospitalitzacions i UCI. L’efectivitat
de les vacunes és molt alta: entre 95 i 99% per hospitalitzacions, per exemple”, ha
emfasitzat Cabezas, que també ha remarcat que des de l’inici de la pandèmia,
Catalunya ha administrat prop de 12 milions de dosis de vacunes.
L’última setmana, un total de 185.925.

D’altra banda, ha explicat que les visites a l’Atenció Primària relacionades amb la
COVID han augmentat l’última setmana un 37,9%. En un dia, es van registrar
11.914 visites. Ara mateix a Catalunya hi ha 682 persones ingressades per COVID
i 145, a les Unitats de Cures intensives.
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

La sopa Bullabessa
Ingredients:
. Quatre talls de rap de dos dits de gruix
. Quatre talls de escorpora de dos dits
de gruix
. Quatre talls de rèmol
. Quatre talls de congre de dos dits de
gruix
. Un cap de rap amb fetge
. 300 grams de morralla
. Un ram d'herbes lligades: farigola,
romaní, fonoll i api
. Una ceba picada
. Sofregit de tomàquet
. Salsa rouillé
. Sal
. Tres litres d'aigua mineral
. Pebre negre en pols
. Sis alls pelats
. Setze rodanxes de patates d'un dit gruix
. Setze llesques de pa de barra de quart
. Vi blanc

Elaboració
Primerament, posem un bon raig d'oli
d'oliva en una cassola fonda, i fregim
els alls fins que estiguin ben daurats, i
tot seguit afegim quatre cullerots de
sofregit de tomàquet, un got de vi blanc,
el cap de rap i la morralla, i tot seguit hi
afegim els tres litres d'aigua, i deixem
que arrenqui el bull durant quaranta
minuts, i tot seguit ho colem i ho tornem
a posar a la cassola perquè torni a
arrencar a bullir a foc baix.
A part, agafem les llesques de pa, i les
torrem en el forn a 180º, fins que estan
ben daurades, les freguem amb els alls
pelats, i les reservem, en una safata
plana.

Seguidament, pelem les patates, les
tallem en rodanxes d'un dit de gruix, i
les reservem en un bol de vidre amb
aigua freda.
A continuació preparem la cassola de
terrissa de la següent manera: primera-
ment, posem les patates per tot el fons
de la cassola, i tot seguit anem posant
els peixos de la següent manera: primer
posarem els talls de rap salpebrats,
després, els talls de escorpora
salpebrats, tot seguit els talls de congre,

i per acabar els talls de rèmol, ho cobrim
amb el fumet de peix calent, tapem la
cassola, i a foc baix, deixem que cogui
tot plegat, fins que tot el conjunt estigui
cuit al nostre gust, corregim de sal, i ja
podrem passar a servir la bullabessa.
En cada un dels plats, posem quatre
patates, quatre llesques de pa, i els
peixos ben repartits. Tot seguit, afegim
el fumet de peix ben calent, i repartim la
salsa rouillé pel damunt del peix, i ja ho
tenim a punt per servir a taula.

QUIM LLEONART



Serveis

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

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
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Necessitem descans

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.

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

NET BULLON Empresa de neteja

www.revistatotcaldes.com
la informació on-line!

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

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.

  “No tinc temps” és una expressió que utilitzem amb freqüència.
   L’altre dia, en una xerrada personal, algú opinava així: “No m’arriba el temps
ni per a descansar...dormo cada vegada menys”. Preguntat sobre quin era el
seu dia lliure va contestar: “Fa anys que no el tinc”. Una condició així de segur
desembocarà en problemes. No es pot viure d’aquesta manera; en qualsevol
moment pot ocórrer un col·lapse emocional, mental o físic. Déu no va voler
aquesta situació quan ens va crear a imatge i semblança seva. El treball és
per a poder tenir el manteniment personal i familiar i està bé treballar; però cal
establir límits a l’estil de vida que desitgem tenir. Vivim una època de
consumisme i materialisme brutal; per a tenir coses cal tenir diners i per a
tenir diners cal invertir més temps a guanyar diners, però ....
   Per  favor, reflexionem a temps, i prioritzem les coses més importants establint
clarament els límits de l’ús del temps; potser la nostra família necessita que
li dediquem una mica més d’aquest temps preciós. Tornem al Pla de Déu: “Sis
dies treballaràs i faràs tota la teva obra i el setè dia descansaràs”. Permetem
que Déu intervingui en la nostra vida; prenguem-nos un stop i escoltem la veu
de Jesús que segueix dient-nos: “Veniu amb Mi a part i ...descanseu”. (Marc
6:31).

Fins a la pròxima setmana, Déu ens beneeixi!




