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Agenda
Dies 14 i 21 de gener
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.

Fins el 14 de gener
Vestíbul Biblioteca
Exposició “En català, jugues?”.
Exposició dissenyada per la creadora
de “Les Tres Bessones”, Rosar
Capdevila.
Org. Assemblea Nacional Caldes –
Plataforma per la Llengua.

Diumenge 16 de gener
De 10 a 14h
Avda de 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 pro-
cedents d’arreu de Catalunya.

Dimecres 19 de gener
12h
Davant Residència Sta. Susanna
Trobada d’àvies i avis per l’amnistia i les
llibertats. Per les represaliades encau-
sades i retorn de les exiliades.
Org. CDR Caldes de Montbui i Caldes
Groga.

19h
Sala de les Cuines de Can Rius
Companyis de teatre de Cambra amb
l'obra "La porta oberta".
Preus: socis 10 euros, no socis 15euros.
Org. Aules d'Extensio Universitaria "Delfi
Dalmau i Argemir" de Caldes de Montbui
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S

Creixen a l’alça els casos positius de covid a
Caldes i l’índex de risc augmenta fins a 3.953

Salut habilita que les farmàcies puguin notificar
els positius obtinguts per tests d'antígens

l Departament de Salut ha afegit una
nova via perquè les persones que

tinguin un resultat positiu de Covid-19
mitjançant un test d’auto mostra el
puguin notificar al sistema de salut. Ho
podran fer a través de les farmàcies que
ja estaven autoritzades per realitzar tests
d’antígens supervisats. A partir d’ara,
doncs, aquestes mateixes farmàcies
podran comunicar a Salut resultats
positius dels ciutadans i de les
ciutadanes s’hagin fet l’auto test a casa.

Aquest nou canal està adreçat als
positius per Covid-19 amb símptomes
lleus o sense símptomes.

Si un infectat o una infectada amb
aquest perfil, mitjançant un test d’auto
mostra de venda lliure, dona positiu de
Covid-19, podrà trucar a una de les
farmàcies adherides al Programa TAR
perquè notifiquin el seu resultat a Salut.

Caldrà notificar el resultat positiu igual
com es feia fins ara al CAP: identificant-
se amb el CIP o DNI i anotant la marca
del TAR.
A partir d’aquí, els responsables de la
farmàcia introduiran el resultat positiu a
la història clínica del pacient.
Seguidament, la persona rebrà un SMS
per accedir a l’eina de rastreig

ContacteCovid.cat, on podrà reportar
els seus contactes estrets o demanar la
baixa.

A Caldes de Montbui, les farmàcies
adherides són:
Farmàcia Huber Ruano,
c/ Folch i Torres 4-8.
Farmàcia Diaz Centenopi,
Pl. Lluís Companys, 4.
Farmàcia López Sánchez,
c/ Santa Teresa, 8.
Farmàcia Ruano Tibau,
c/ Sabadell, 45.
Farmàcia Martínez Arenas,
Pi i Margall 183 (Edifici Caprabo).

E

'han disparat els indicadors i només
en els últims 14 dies, s'han diag-

nosticat amb PCR i test d'antígens a
Caldes de Montbui 655 casos positius
de covid-19.

En els últims 7 dies s'han diagnosticat
351 casos positius, amb un índex de
risc molt alt, que creix fins a 3.953.

La taxa de reproducció de l'epidèmia
ponderada setmanalment (rho7) és de
1.15 (l'epidèmia creix si és superior a 1),
i la incidència acumulada a Caldes en
14 dies per cada 100.000 habitants és
de 3.440

Pel que fa als pobles veïns, els resultats
són també molt elevats.
Palau-Solità i Plegamans té un índex de
risc de 4963, Sant Feliu de Codines de
5.109 i Santa Eulàlia de Ronçana de
3.170.
Sentmenat té un índex de risc de 4.005
mentre que a Bigues i Riells és de 4.383
i a Gallifa de 6.395.

A Catalunya s’han diagnosticat els últims
14 dies 318.383 casos positius de covid-
19.

atalunya ha superat ja els 14 milions
de vacunes administrades, tant en

els punts de vacunació com en els
centres d’Atenció Primària, els hospitals
i d’altres punts que el sistema ha
preparat durant aquests mesos.

Actualment, un 76,8% de la població,
ja té la pauta completa de vacunació i
un 30,9% de ciutadans ja estan
vacunats amb la dosi de record.

Catalunya supera els 14 milions de vacunes administrades
Fins al moment s’han administrat un total
de 5.509.331 segones dosi i 2.206.329
de dosis de record. Les primeres dosis
administrades han estat de 6.367.329.

Aquesta setmana, només de dilluns a
divendres, s’han administrat 260.169
dosis de vacunes, de les quals 191.787
corresponen a la dosi de record, 38.877
han estat primeres dosis i 29.505 són
segones dosis.

Actualment, a Catalunya es pot vacunar
qualsevol persona major de 5 anys
demanant cita i hora per vacunar-se al
web vacunacovidsalut.cat. Hi ha cites
disponibles arreu del territori durant tot
el mes de gener.

Les persones que hagin donat positiu
o estan fent quarantena no es podran
vacunar fins passades 4 setmanes
després de la recuperació de la malaltia.
Cal recordar que si són dosis de record
han d'haver passat 6 mesos després de
la darrera dosi de vacunes si són
d'ARNm  (Pfizer o Moderna) o 3 mesos
després de vacunes d'Adenovirus
(AstraZeneca o Janssen).

C
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l departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Caldes treballa

conjuntament amb Càritas Caldes, sota
l’empara de Càritas Diocesana de
Terrassa, per dur a terme un projecte
d’habitatge social a la rectoria del
Remei, el Santuari del Remei. La
iniciativa promoguda per Càritas ha estat
presentada avui en roda de premsa amb
la presència del rector de la Parròquia
de Caldes, Mn. Xavier Blanco, el sots-
director de Càritas Diocesana de
Terrassa, Francesc Flotats, l’alcalde de
Caldes, Isidre Pineda, el regidor
d’Habitatge, Jordi Martín, i el regidor de
Serveis Socials, Pep Busquets.

El projecte té com a objectiu allotjar a
aquelles famílies en situació de
vulnerabilitat fins que hagin assolit
l’autonomia per sortir-ne en condicions,
afavorint els processos de desenvolu-
pament personals i/o familiars,
generant les eines necessàries per
fomentar l’autonomia i la inclusió social,
així com l’exercici dels drets fonamen-
tals. El desenvolupament del projecte
parteix, doncs, d’un acompanyament
per posar a la persona en el centre de la
intervenció, fent-la partícip del seu
procés.

Els pisos s’entenen com a espais, ja
sigui per a una sola família o bé per a
una unitat de convivència. Aquest
plantejament permet donar resposta a
un número més elevat de famílies,
garantint uns espais adequats i
afavorint la xarxa de suport entre nuclis
familiars del mateix pis.

Conjuntament amb la família s’elabora
un pla de treball ajustat a la realitat i
necessitats del moment. Els aspectes
que es valoren són: l’àmbit de les
necessitats bàsiques; l’àmbit relacional
de la família i l’estat anímic de tots els
membres; l’àmbit econòmic i laboral
dels membres adults i l’àmbit dels
menors a càrrec per assegurar una
bona criança i seguretat.

El Santuari del Remei, un projecte
d’habitatge social i assequible per a
famílies en situació de vulnerabilitat

Les estades al pis estan pensades per
períodes de màxim dos anys, sempre
atenent a les particularitats de cada cas.
Quan el pla de treball s’ha assolit, es
continua treballant la sortida del pis i
acompanyant a la família a cercar
alternatives de lloguer o habitacional
dignes i viables.

El desenvolupament del projecte es du
a terme per un equip de voluntaris de
Càritas Caldes que acompanyen el
procés de les famílies, juntament amb
un tècnic de Càritas Diocesana de

Terrassa que acompanya les persones
per tal de millorar la seva situació, i el
suport dels tècnics de Serveis Socials i
Habitatge de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.

A banda de la col·laboració de personal
tècnic, per donar suport a la implemen-
tació i desenvolupament d’aquest
projecte, l’Ajuntament ha signat un
conveni específic amb Càritas Caldes
amb una dotació pressupostària de
4.000 euros/any pel període 2021-2022.

E
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El Vallès Oriental registra la xifra d’atur
més baixa dels darrers 13 anys

quest mes de desembre s’ha
registrat la xifra d’atur més baixa

dels darrers 13 anys, segons avança
l’Observatori-Centre d’Estudis del
Consell Comarcal. Tot i que el descens
de les xifres d’atur respecte al mes
anterior no ha sigut gaire pronunciat, es
confirmaria la tendència a la baixa dels
darrers mesos. De fet, per trobar una xifra
més baixa que la d'aquest mes, ens
hem de remuntar al setembre de 2008.

Així, al Vallès Oriental, hi ha un total de
20.239 persones registrades a les
Oficines de Treball, 10 persones menys
que el mes de novembre passat, fet que

suposa un descens relatiu del 0,05%.
Respecte fa un any, l’atur ha disminuït
de forma molt pronunciada, quasi 6.300
persones, un descens del 23,73%, que
se situa en el valor més baix dels darrers
anys.
A Caldes de Montbui hi ha 746
persones aturades, el 8,91% del total.

A Catalunya, el mes de novembre
finalitza amb 369.158 persones aturades
registrades a les oficines de Treball de
Catalunya, la xifra més baixa des de
juliol de 2019. En comparació amb el
mes de novembre, s’ha produït una
reducció intermensual del 0,18% (664

persones aturades menys). El descens
de l’atur ha estat més favorable entre les
dones.

Cal posar de relleu que aquesta
davallada es produeix en un mes en què
l’atur registrat tradicionalment ha crescut
a Catalunya: així ho ha fet des del 1996;
només ens els anys 2010, 2014, 2015
ha disminuït.

Encara, però, cal recordar que en les
dades d’atur no hi ha incloses les
persones afectades per expedients de
regulació temporal d’ocupació, en no
ser considerades dins la classificació
d’atur registrat, tal com estableix l’Ordre
ministerial d’11 de març de 1985 per la
que s’estableixen criteris estadístics per
a la mesura de l’atur registrat, i que
encara no s’ha recuperat la totalitat
d’empreses que es troben en situació
d’ERTO, malgrat que pràcticament el
85% de les empreses afectades han
anat recuperant la normalitat.

a comissió de Salut Pública ha
actualitzat les mesures de prevenció

davant la covid-19 en els centres
educatius i ha incorporat novetats en la
gestió dels casos que vagin apareixent.

A partir d’ara s'eliminen les quarantenes
si hi ha casos esporàdics a educació
infantil i primària. Únicament s’indicarà
quarantena quan hi hagi cinc casos o
més o un 20% dels alumnes del grup
que hagin donat positiu en un període
de 7 dies. En aquest cas, els alumnes
immunitzats n’estaran exempts i només
faran quarantena els alumnes no
immunitzats.

A l’educació secundària es mantenen
els protocols tal i com estan establerts.
L’alumnat immunitzat no haurà de fer
quarantena.

Novetats en la gestió de casos de Covid
als centres educatius

En canvi, l’alumnat no immunitzat sí que
haurà de quarantenar-se durant set dies.

Quan hi hagi un cas positiu al grup de
convivència estable (GCE), s'oferirà i es
recomanarà la possibilitat de realitzar

d'un test d'antígens gratuït entre els dies
0 i 1 a una de les farmàcies adherides al
programa. En el cas d'educació infantil,
s'oferirà en un punt centralitzat o un
centre d'atenció primària.

L
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advocat i entrenador de Touch Marc
Congost Martos ens presenta una

de les seves noves facetes, la literària. I
és que Sueños de Fantasía serà una
realitat gràcies a la campanya de
captació de mecenes que finalitzarà el
proper 17 de gener i en la que esperen
seguir sumant suports per poder millorar
encara més els acabats del llibre.

L’obra en la que participa Congost és
una obra conjunta amb 5 autors més,
consistent en un recull de 6 contes
infantils-juvenils de fantasia i en llengua
castellana, publicat per l’editorial
Diversidad Literària:
https://www.diversidadliteraria.com/
sueños-de-fantasía

Una editorial que ha confiat en el treball
del Marc per formar part d’aquest llibre
col·laboratiu, i que estarà disponible en
venta anticipada fins el 17 de gener.
Acabat el termini l’editorial enviarà els
exemplars venuts a tots els mecenes en
un termini aproximat de dos mesos.
I és que el format d’aquest projecte es
basa en la venda anticipada de llibres,
editant-se tants llibres com persones
l’han adquirit prèviament, i per tant,
només es podrà adquirir fins la data
indicada, i en tot cas, podria ser adquirit

Sueños de Fantasia, el debut
literari de Marc Congost
L’

posteriorment si alguna llibreria
n’adquiris alguns exemplars per a la
seva posterior venda al públic general.

Així doncs, encara esteu a temps
d’adquirir algun dels exemplars a
través de la pàgina web:
https://www.diversidadliteraria.com/
tienda/Sueños-de-Fantasía-Marc-
Congost-Martos-p418101537

El català: un
futur incert?

mb el mateix títol que aquestes
ratlles, “El català: un futur

incert?”, el proper dia 19 de gener
tindrà lloc a Caldes de Montbui una
xerrada per tractar sobre la situació
actual de la llengua catalana. L’acte
es farà a l’espai de Can Rius, a les
20 h.
El Grup d’Entitats Independentistes
de Caldes de Montbui organitza
aquesta xerrada per posar sobre la
taula la situació de greu retrocés en
el coneixement i l’ús del català. Hi
intervindran els ponents Rosa
Monforte, membre de Plataforma
per la Llengua, i Francesc Bernat,
professor de la Universitat de
Barcelona i investigador en el camp
de la sociolingüística.
Els oradors exposaran les conclu-
sions de l’InformeCAT 2021, l’infor-
me de Plataforma per la Llengua
sobre dades de coneixement i ús
de la llengua, i les raons i els meca-
nismes que han dut a la pèrdua de
presència del català en l’ús social i
en molts àmbits.Podeu consultar
l’InformeCAT de Plataforma per la
Llengua al seu web.

Caldes de Montbui
per la Independència

A
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Anem al Casino

El registre sanitari per la vacunació contra
la verola de 1903 és el document del mes

A quest mes l’arxiu presenta el registre
de 1903 per la vacunació contra la

verola. El registre recollia els nens i
nenes menors de dos anys per la
primera vacuna, així com també els nens
i nenes de 10 a 20 anys que es tornaven
a vacunar.

El Reial decret sobre vacunació
obligatòria i mitjans d’extensió de la
verola del 15 de gener de 1903 legislava
la obligatorietat de la vacunació per a
menors de 2 anys i la revacunació, dels
10 als 20 anys, contra aquesta malaltia.
El reial decret recull que la vacunació ja
es va establir com obligatorietat al 1815
però també reconeix que aquestes
obligació no ha permès reduir la
virulència de la malaltia. El mateix text
explica que la falta de compliment
d’aquesta obligació va fer que no es
baixes la incidència de la verola entre la
població espanyola, a diferència de la
resta d’Europa, on es considerava una
malaltia excepcional.

Davant de l’elevat nombre de casos de
verola que es registraven, es torna a
establir i recordar l’obligació de la
vacunació en aquest reial decret de
1903.
El reial decret passava a les autoritats i
metges locals la responsabilitat de
controlar la vacunació de la població i
d’aplicar les mesures de control quan
es manifestaven casos de verola. A la
normativa, s’incloïa la obligatorietat de
presentar el certificat de vacunació per
l’ingrès a l’escola, asils o establiments
dependents de l’Estat.

La verola va ser una malaltia infecciosa
que durant segles va matar a milions de
persones fins que es va declarar
eradicada el 1980. I això, gràcies a la
millora de les pràctiques higièniques i
sanitàries, però sobretot, a la campanya
mundial de vacunació.
La vacuna contra la verola la va
desenvolupar el metge britànic Edward
Jenner al 1796 i va ser la primera vacuna
creada per la medicina occidental i que
va marcar el camí de les següents.
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E ls 27 alumnes d’El Calderí participants
en el programa “Cultura Emprenedo-

ra a l’Escola (CuEmE)” han exposat la
seva idea de cooperativa Planeta
CuEmE a l’alcalde de Caldes, Isidre Pine-
da, i al regidor d’Educació, Pep Busquets.

La visita s’engloba dins de l’estratègia
local del programa que consisteix a
plantejar la iniciativa a l’ens local perquè
aquesta vagi més enllà de l’escola i es
vinculi amb el territori: amb l’ajuntament,
les entitats, les empreses i la població
en general.

Durant la rebuda institucional, que ha
tingut lloc a la sala de Plens, els alumnes
han explicat el treball fet fins ara. Els
representants de la cooperativa escolar
ja tenen decidit alguns dels productes
a produir com bosses i cordills per
subjectar mascaretes, fet amb materials
reciclables.
També estan pensant en la realització
dels prototips dels productes que més
tard posaran a la venda en el mercat
setmanal de Caldes o en esdeveni-
ments del poble com a La Fira de l’Olla
o per Sant Jordi.

Per al procés de creació i gestió de la
cooperativa, l’escola i l’Ajuntament han
treballat de manera coordinada i
conjunta per facilitar el desplegament de
les diferents fases del programa durant
tot el curs.
Així és com els cooperativistes han
pogut conèixer recursos del seu entorn
com l’equipament municipal Caldes
Emprèn que van visitar el passat mes
d’octubre. Alhora se’ls ha gestionat el
contacte amb entitats com el Cafè del
Centre, per tal que els apadrini i
assessori en l’àmbit cooperatiu. I se’ls
ha acompanyat en el procés de
constitució de la cooperativa.
De fet, els secretaris de la cooperativa
han aprofitat la visita institucional per
formalitzar l’alta de cooperativa al
registre de l’OAC.

L’alumnat de l’escola El Calderí presenta
la seva cooperativa Planeta CuEmE
a l’Ajuntament

Programa Cultura Emprenedora a
l’Escola (CuEmE)
El programa CuEmE és una iniciativa
impulsada per la Diputació de
Barcelona des de fa 10 anys. El seu
objectiu és fomentar la cultura
emprenedora i el desenvolupament de
les competències bàsiques en aquest
àmbit, entre els alumnes del cicle
superior d’educació primària. I, per fer-
ho, preveu l’aplicació pràctica dels
coneixements a partir de la creació i la
gestió d’una cooperativa escolar.

En l'edició del curs 2021-2022, l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui s’ha sumat
al programa per acompanyar a l’escola

El Calderí. Des de les regidories
d’Educació i Formació Permanent  i d’In-
dústria, Empresa i Treball es recolza
l’escola en tot el desplegament del
programa fent un treball transversal que
facilita la relació del centre amb l’entorn
i promovent la implicació dels agents
locals en la dinàmica quotidiana de les
cooperatives, actuant com a dinamitza-
dors i coordinadors del projecte posant
els recursos de l’Ajuntament al servei de
l’esperit emprenedor de l’alumnat i amb
la voluntat de poder fer difusió del
projecte i ampliar-lo amb la incorporació
d’altres centres en cursos posteriors
d’acord amb la resposta dels centres.
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Torna la màgia dels Reis Mags d’Orient
es 6300 entrades disponibles per
poder visitar el Parc dels Reis

d'Orient de Caldes de Montbui van
quedar exhaurides i es van superar amb
escreix les 4.700 visites de l'any passat.
Entre els dies 3 i 5 de gener, el Parc de
Can Rius va omplir-se d'infants
il·lusionats per donar la seva carta als
patges o als Reis d'Orient.
Ni la pluja, que amenaçava l'últim dia
del Parc, ni el fred van desanimar els
més petits i no tan petits que van omplir
el campament Reial.

La vigília del dia de Reis, va tenir lloc la
recepció oficial de SSMM i el lliurament
de les claus de Caldes de mans de
l'alcalde, Isidre Pineda, que es va poder
veure en directe per Instagram Live.
Tot seguit, els calderins i calderines van
sortir al carrer per veure la cavalcada
dels Reis d'Orient. L'estrella de Betlem,
la Patge Xumet, l'Herald dels Reis, el
Patge Llaminer, actuacions de ball, els
camions de suport dels bombers de
Caldes de Montbui i les esperades
carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar,
van tornar a recórrer els carrers de la vila.
Tot i que no es van poder repartir
caramels per evitar les tradicionals
corredisses i aglomeracions d’infants,
l'alegria i els nervis per veure els tres
Reis d'Orient i demanar-los aquell regal
tan desitjat es palpava a l'ambient.

L
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Opinió

eixem enrere un any
complex durant el

qual hem fet un gran
esforç molt com a
societat per deixar enrere
la pandèmia. Tenim clar

que ho haurem de seguir fent durant el
2022 convençuts que malgrat les
dificultats tindrem la capacitat de
continuar avançant com a poble. L’any
que tot just comença promet ser intens i
emocionant: és el moment de recollir els
fruits de molta feina feta en aquest punt
ja avançat del mandat municipal.

En aquest sentit, el 2022 serà l’any del
nou Casal per a la Gent Gran a l’amplia-
ció de les Cases dels Mestres, una de
les actuacions més rellevants de tota la
legislatura i que ha de contribuir a jugar
un paper encara més clau en la
dinamització de la gent gran activa de
Caldes. Aquest també ha de ser un any
decisiu per a l’Institut Escola “Calderí-
Pic del Vent”. Després de 15 anys de

La pandèmia no ens ha aturat
(ni ens aturarà!)

barracons i d’un projecte educatiu
inacabat, l’Ajuntament serà l’encarregat
de començar les obres del futur equipa-
ment, mentre el departament d’Educació
de la Generalitat impulsa la fusió dels
dos centres.  

D’altra banda, serà el moment d’acabar
el pas soterrat de la C-59 que connecti
el nucli urbà amb l’entorn del Cementiri
i els barris extra urbans, una actuació
molt esperada des del punt de vista de
la mobilitat sostenible i segura. Enguany
també ha de ser el moment de culminar
els projectes de foment de l’habitatge
públic: els 5 nous pisos de la
reconvertida sala polivalent (amb les
obres ja gairebé acabades), els 8 per a
joves que esperem tenir acabats a finals
d’any i els més de 20 habitatges
cooperatius que es troben en fase
d’adjudicació.

El 2022 també ha de ser l’any en què
Caldes faci un pas important en la lluita

contra el canvi climàtic. El març de 2022
entrarà en funcionament la Comunitat
Energètica Local (la CEL), en la que
promet ser l’aposta més transformadora
del Govern Municipal per empoderar a
la ciutadania a través de l’energia verda.
I tot sense deixar de banda altres
projectes destacats com el nou parc de
la Bolera, el local social de Can Valls, la
reforma dels parcs del Bugarai o la
construcció del futur tanatori de Caldes,
impulsat des de Santa Susanna.

I tot això ho farem enviant un missatge
molt clar que contribueixi a més a la
recuperació socioeconòmica: a Caldes
de Montbui la pandèmia no ens ha aturat.
Ni ens aturarà. Representem un ajunta-
ment compromès amb un projecte de
poble definit, i ens sentim valents i valen-
tes per continuar treballant amb passió
per la vila que estimem. 
 

Isidre Pineda
Alcalde de Caldes de Montbui

olla, aquest estri de
cuina rodó, de

metall o de terrissa, amb
un parell de nanses i
tapadora si escau, va ser
omnipresent a la meva

infantesa, adolescència i joventut, en
aquells anys de dictadura la gent es
diferenciava entre els qui eren de l’olla i
els que no eren de l’olla.
A casa meva no érem gent de l’olla i,
com tots els que no ho eren miràvem
als de l’olla a certa distància, com els
que eren de l’olla solien mirar als qui no
ho érem amb alguna hostilitat.

Ser de l’olla volia dir ser dels qui
manaven, simpatitzar amb el règim, tot i
que hi havia moltes maneres de ser de
l’olla, des dels convençuts de les virtuts
d’aquella Espanya grisa als qui verita-

Ser de l’olla
blement manaven, fossin alcaldes,
governadors, gent dels sindicats,
falangistes, militars, jutges, cossos de
seguretat,  i els que sovint eren presents
en els actes oficials, generalment
obligatoris eren de l’olla a ulls de la gent,
com capellans, funcionaris, mestres,
metges, farmacèutics, notaris, encara
que anys desprès descobrirem que
alguns d’aquest, personalment, no eren
gens de l’olla, tot i que no va faltar qui
sent de l’olla, arribat el moment, va
canviar de camisa.

Els de l’olla manaven i tothom callava, el
silenci era obligatori. Fins als anys
vuitanta es parlava contínuament de la
gent de l’olla, a partir del que per dir-li
d’alguna manera li van dir Transició, el
concepte va entrar en desús, ara
rarament s’escolta això de ser de l’olla i,

preguntant-ho a gent jove, no saben
explicar exactament el significat.

Les eleccions, l’alternança en el poder,
la renovació de mandats, la política de
partits, malgrat la pervivència de certs
poders fàctics que en molts aspectes
encara tenen la paella pel mànec, tallen
el bacallà i ens continuen aplicant la llei
de l’embut, ha fet canviar el llenguatge.

Però el més important no és el nom, sinó
el fet, el que tothom pugui triar i ser
escollit, que els càrrecs públics
s’exerceixin sempre amb exemplaritat i
vocació de servei i mai ningú no els
ostenti amb voluntat de remenar les
cireres.

Joan Pallarès-Personat

L’
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
24/12/2021
Núm. Oferta
319023 AUX. INFERMERIA
318978 PEÓ CONSTRUCCIÓ
318976 ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

(PERFIL AUX. SOCIOSANITARI)
318936 OPERARIS (SECTOR PLÀSTIC)
318865 AJUDANT/A DE CUINA
318759 OPERARI SUBMINISTRAMENT
318577 DEPENDENT/A

(COMERÇ ESPECIALITZAT)
318081 SOLDADOR/A MIG MAG I TIG

(TORNS ROTATIUS MATÍ I
TARDA)

317961 ELECTRICISTA QUADRISTA
317810 DEPENDENT/A

(JORNADA PARCIAL TARDES)
317473 PERSONAL NETEJA

(INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES)

316800 Netejador/a
(jornada parcial matins)

316500 RESPONSABLE DE
MANTENIMENT (INDUSTRIA
PLÀSTIC)

316367 AUX. SOCIOSANITÀRIA
(JORNADA PARCIAL MATINS)

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.

Recollida d’arbres de
Nadal
L’Ajuntament us convida a pensar en arbres
de Nadal diferents que no generin residus.
Tot i així, si feu servir arbres naturals,
recordeu que s’habilitaran llocs de recollida
de 10 al 24 de gener. Deixeu el vostre arbre
sense guarniments nadalencs qualsevol dia
de la setmana i a qualsevol hora als llocs
habilitats: c. de Llobet i Vall-llosera amb
Sant Pau, pl. de Moreu, c. de Molí amb
Calderon de la Barca, c. de Mossèn Cinto
Verdaguer - parc del Bugarai, pl. de la Salut
(c, de Lleida), c. de Granollers amb l’av. de
Josep Fontcuberta,a l’aparcament de
l’Escorxador i a El Tint.

La Direcció General
de la Policia cancel·la
temporalment les visites
de la unitat mòbil per la
renovació del DNI
A partir del gener, la renovació i expedició
del DNI s’haurà de tramitar directament a
les Comissaries de la Policia Nacional. Les
unitats mòbils suspenen les visites als
Ajuntaments fins nou avís.

Servei de Salut per a
joves. Propera cita:
27 de gener
Feu les consultes, a l’Espai Jove El Toc,
per T. 93 865 46 55- 674 32 35 78, per
Instagram -@eltoc- o per A/e.
eltoc@caldesdemontbui.cat.

Fira d’antiquaris i
brocanters del mes
de gener
El proper diumenge 16 de gener 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.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Gener 2022
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 17 de gener.
Les dones que vulguin fer consultes, han
de demanar hora trucant al telèfon 93 865
54 20.

Regala una activitat
artística
El Taller d’Art Municipal Manolo Hugué us
ofereix la possibilitat de regalar un curs
trimestral o de cap de setmana per adults
mitjançant un xec regal que podeu adquirir
i validar a la Secretaria del Centre Cívic i
Cultural de Caldes de Montbui i no té data
de caducitat.

Procés participatiu
El Carme s’obre al poble
Del 12 de desembre i fins el 16 de gener
podeu fer propostes per a futurs usos de
l’edifici del Col·legi del Carme a través de
la plataforma:
decidim-caldesdemontbui.diba.cat

L’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania reobre a les
tardes
L’OAC recupera el servei d’atenció al públic
per les tardes.
El nou horari és de dilluns a divendres de 8
a 14 h i de 15 h a 19 h.
Demaneu cita prèvia telemàticament a
www.caldesdemontbui.cat

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



Salut

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

c/ Forn, 23 2n pis - CALDES
Tel. 93 865 44 86

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com
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CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

c/ Montserrat, 21 - 1er 2a
Tel. 93 865 25 18  - Caldes de Montbui

ODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIA
ESTÈTICA DENTAL - IMPLANTOLOGIA

1a VISITA GRATUÏTA

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

T’

Ulleres, per què apareixen
i com reduir-les?

aixeques als matins i creus veure en el mirall un ós? Pot ser que estiguis
cansat o hagis passat una mala nit. Una de les causes més conegudes de les

ulleres és la falta de somni, però moltes altres raons poden provocar-les.

Entre elles, destaquen:
. Cura equivocada de la zona. És la pell més fràgil del cos, fins a cinc vegades més
fina que la de la resta del rostre. Fregar-nos els ulls amb força, no hidratar bé la
zona... són pràctiques que afavoreixen l'aparició d'ulleres.
. Falta de somni o fatiga. El cansament provoca la dilatació dels vasos sanguinis,
la qual cosa origina l'aparició de les ulleres.
. Falta d'hidratació. El consum excessiu de sal o una escassa hidratació produeix
que els teixits retinguin menys aigua.
. Excés de sol. La melanina s'activa amb el sol.
. La llum de mòbils i ordinadors. L'exposició constant a la llum dels dispositius
electrònics, provoca fatiga visual.
. La genètica. Hi ha persones que dormen com un tronc, fan esport, tenen una
dieta i una salut perfectes i tenen ulleres.
. L'envelliment. La pell del contorn d'ulls aprima encara més amb l'edat, la qual
cosa pronuncia les ulleres.

Es poden prevenir les ulleres? I fer-los front? La millor prevenció és "una vida
saludable, amb alimentació equilibrada i hores de somni adequades que redueixin
l'envelliment". L'alcohol o el tabac redueixen la quantitat d'oxigen en la sang,
deshidraten la pell i contribueixen a la pèrdua de col·lagen, fent més visible la
trama vascular.
Una dieta sana i equilibrada, rica en aigua, ferro i zinc o vitamines C i K, pot evitar
l'aparició d'ulleres.

A més, hem de tenir en compte altres accions que podem realitzar per a evitar o
combatre les ulleres:
. Col·locar rodanxes de cogombre o bossetes de te.
. Tenir cura a l'hora de desmaquillar-se.
. Hidratar molt bé la zona del contorn d'ulls.
.Evitar el sol.
. Tractament mèdic i quirúrgic.



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’

Els beneficis de practicar
esquí

esquí és un dels esports més complets i aconsellables que hi ha, ja que es
treballen en realitzar-ho pràcticament tots els músculs del cos, a més, el fet de

practicar-se a l'aire lliure en les altes muntanyes ens fa respirar un aire més pur i
treballem a major intensitat a causa de l'altitud, per la qual cosa els beneficis que
ens proporciona són múltiples.

Entre ells:
- Apart d'enfortir la musculatura, ajuda a reduir els problemes d'ossos, ja que
s'enforteixen també molts els genolls.
- Exigeix concentració.
- Millora l'equilibri i la postura, ja que els moviments que requereix l'esquí, exigeix
de coordinació cos i ment.
- Redueix l'estrès i l'ansietat en produir un alliberament mental.
- Contribueix a la baixada de pes, en tractar-se d'un esport molt aeròbic.
- Disminueix els nivells de colesterol.
- Contribueix a la salut pulmonar, ja que com dèiem a l'inici es respira oxigen molt
pur.
- Ajuda a superar el vertigen i la por a la velocitat.

Com en tot, sempre hi ha contraindicacions, que en aquest cas són per a:
- Els malalts cardíacs
- Les dones embarassades
- Les persones amb insuficiència respiratòria crònica
- Les persones que sofreixen d'hipertensió.

No obstant això, i excloent aquestes excepcions, és un esport per a tota la família,
sense importar la condició física ni l'edat. Els únics inconvenients que presenta
és el seu alt cost (sobretot quan no es disposa del material necessari per a practicar-
lo i cal llogar-lo), així com per tractar-se d'un esport molt estacional i que no pot
realitzar-se, per tant, durant tot l'any. EVA REMOLINA



1414141414

Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Sèmola amb costelletes de porc
Ingredients:
Un tros de cansalada tallada a trossets
Costelles de porc
Sobrassada
Ceba tendra
Pebrot verd i vermell
Tomàquet
Alls
Julivert
Aigua o brou de pollastre
Sèmola de blat xeixa i blat de moro (uns
75 g per litre d'aigua)
Bolets (opcional)

Preparació:
Amb suficient antelació, salem bé la
cansalada i les costelles de porc.

En començar, sofregim la cansalada i
les costelles en una mica d'oli (no
massa perquè la cansalada deixarà
anar també greix). Quan estiguin
daurats, els retirem i en aquest mateix
oli que ha deixat anar la cansalada,
sofregim la ceba, el pebrot i una mica
de tomàquet, ben trossejat tot.

Fem una picada d'all i julivert i ho
afegim al sofregit. Afegim també la
cansalada i les costelles que havíem
retirat. Si tenim bolets, també es poden
posar trossejats.

Quan estigui tot fet, afegim aigua o brou
calent i en bullir, afegim la sèmola i uns
trossets de sobrassada.

Remenem per evitar que la sèmola formi
grumolls, ho deixem coure una mitja
hora i servim ben calent.

Què és el blat xeixa?
La sèmola que he fet servir per elaborar
aquesta recepta és una barreja de blat
xeixa i de blat de moro. La varietat de blat
xeixa (Triticum aestivum) és molt antiga i
en els darrers anys s'ha recuperat
perquè, a banda de ser una varietat més
digestiva i molt menys al·lergènica que
d'altres, no ha estat millorada genètica-
ment, cosa que la fa molt interessant en
la seva producció local i ecològica.

A l'antiguitat aquesta varietat de farina
era molt utilitzada i estava molt ben
valorada entre la població de les Illes
Balears, però el seu cultiu va disminuir
notablement al llarg del segle XX. Avui
dia se n'està reintroduint el consum
gràcies a l'esforç d'alguns agricultors.
DIT I FET



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

1515151515

Es busca renta plats
pels caps de semana

per restaurant.
Tel. 93 864 89 41.

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.

Señora sola busca
piso en alquiler de una o

dos habitaciones, con terraza
o balcon que de a la calle.

Tel. 671944722

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

NET BULLON Empresa de neteja

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

  Generalment per Any Nou el soroll de tota classe de coets trenca la tranquil·litat
de la nit, i focs artificials il·luminen el cel nocturn. Però aquests també tenen el
seu final, doncs entrada la matinada hi ha un complet silenci.
 No obstant això, molts cors seguiran plens d’ansietat. Els problemes i l
dificultats de l’any que acaba, agreujats pel temps de pandèmia que estem
vivint, no són eliminats pel soroll de les festes, sinó que continuen en l’any nou.
La pau interior que només Déu pot donar és, doncs, el que l’ésser humà
precisament necessita. Ens convé reflexionar i estar quiets davant d’Ell per a
donar-li l’oportunitat de parlar-nos.
 Tant de bo que aquest canvi d’any sigui un motiu per a obrir l’Escriptura, la
paraula de Déu!  Quan un ésser humà es pren el temps per a llegir aquesta
carta de Déu, aviat notarà que no és un llibre antiquat i ple només de fets
històrics, sinó que encara avui la Bíblia parla a tot el nostre ésser.
 Les següents cites bíbliques poden ser-nos de veritable ajuda: “Veniu a Mi tots
els qui esteu abatuts i afeixugats, que jo us donaré repòs.” (Mateu 11:28).
 “Qui tingui set, que vingui; el qui vulgui, que prengui de franc l’aigua de vida”
(Apocalipsi 22:17) .  “el qui ve a Mi no el trauré a fora”. “El qui creu en Mi, té la vida
eterna” (Joan 6:37 i 47)-

Desitgem a tots un feliç Any 2022!

Motius per a considerar

FRANCESC
BELLAVISTA CASTRO

(de Cal Baixos)
Residia a Canàries

però ha mort
a Caldes de Montbui

el passat 31 de desembre
de 2021 per causa del

Covid, als 72 anys.

La seva família agraeix
les mostres de condol
rebudes en aquests

tristos moments.

www.revistatotcaldes.com
la informació on-line!




