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Agenda

Membres associats de:

Dijous 17 de març
17h – Biblioteca de Caldes
Teatre Fòrum per famílies i joves
“Escolta’m: eduquem en igualtat?.
Org. Ajuntament de Caldes.

Divendres 18 de març
19h – Sala Delger
Inauguració de l’exposició “L’aigua és
vida” de l’artista calderí Antoni Font.

Dissabte 19 de març
12h – Casino de Caldes
Vermut musical amb la cantautora i actriu
Marina Prat. Preu vermut i concert 12 euros.
Org. Casino.

Dies 19 i 20 de març
Mercat de l’Olla i la Caldera al Casc Antic
de 10 a 20h. Org. Ajuntament de Caldes.
Artesania diversa, antiguitats, brocanteria,
alimentació i cuina sobre rodes,
tastaolletes, activitats i tallers infantils...
Vegeu programa a la pàgina.....

Fira d’antiquaris i brocanters a la plaça U
d’Octubre. 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.

Diumenge 20 de març
16h – Les Cremades
IV Jornada de la Lliga Catalana de Touch
(Rugby &Touch).

Dilluns 21 de març
19h – Sala de les Cuines de Can Rius
Xerrada “Caldes compromesa amb
l’acollida”. Comptarà amb la participació
de Mireia Mata, secretària d’Igualtats del
Departament d’Igualtat i Feminismes de
la Generalitat , i la regidora Ángeles Llive,
regidora d’Igualtat, Feminisme, Polítiques
LGTBI+ i nova Ciutadania de l’ajuntament
de Caldes.

Divendres 25 de març
18h  - Biblioteca de Caldes
Presentació de la novel.la “Cuatro reinas”
de l’escriptora Esther Ventura Grimau. La
presentació anirà a cárrec de Conxi Ruiz i
comptarà amb la presència de la seva
autora.

Dissabte 26 de març
11h – Estació autobusos
Sortida a Barcelona “Via Laietana i el barri
perdut”. Preu socis: 15 euros. No socis: 25
euros.  Org. Aula d’Extensió Universitària “Delfí
Dalmau i Argemir” de Caldes de Montbui.

12h – Thermalia
Camins de bruixes. Ruta teatralitzada.
Guiatge: Cooltur. S’iniciarà a la plaça de la
Font del Lleó, anirà fins al Pont Romànic,
c/ Sant Salvador, Avinguda Puigdomí i
finalitzarà a la plaça de la Font del Lleó.

Diumenge 27 de març
12h – Casino de Caldes
Concert vermut amb la cantautora de Lliçà
d’Amunt  Ariana Zar, amb temes propis
basats en experiències personals i grans
hits del repertori pop espanyol. Reu del
vermut i concert 12 euros. Org. Casino.

Fins el 27 de març
Museu Thermalia
Exposició “Estiueig de proximitat, 1850-
1950”. L’exposició itinerant s’estructura en
set àmbits temàtics on afloren de manera
diàfana les diverses realitats i problemà-
tiques derivades de l’estiueig.
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C aldes tornarà a gaudir del Mercat de
l'Olla després de la pausa obligada

per la pandèmia. Enguany l'activitat
arriba a la desena edició i es realitzarà el
cap de setmana del 19 i 20 de març en el
centre històric.
El Mercat va néixer el 2011 sota el lema
"Fem bullir l'olla" amb l'objectiu de
singularitzar i remarcar els productes de
proximitat i de qualitat, així com els
productes típics calderins, cuinats amb
foc de llenya i aigua termal. És un
homenatge a la gastronomia termal

tradicional i un reconeixement a l'esforç
per la qualitat dels productors catalans,
maridat en un entorn familiar i festiu.

75 parades amb productes artesans i
gastronòmics conviuran amb un ventall
d'activitats i tallers familiars, com una
Gimcana Saludable, l'Estampa d'olla, la
Fireta de fang, la Careta llaminera, les
Mandales amb llegums de Caldes o
l'espai de jocs interactius. A més, els
visitants també podran descobrir les
propostes culinàries de diversos
"foodtrucks" per diferents punts del mu-
nicipi que oferiran les seves especia-
litats gastronòmiques.

Durant la presentació, Carme Germà,
regidora de Turisme i Termalisme, va
comentar que l'any 2020 malauradament
es va haver d'anul·lar poc abans de
començar per culpa de la pandèmia, i
enguany s'ha preparat la tornada amb
menys parades i més distanciades per
evitar l'aglomeració de la gent però amb
molta il·lusió.

L'Olla més gran de Catalunya: 1.500
litres d'aigua termal per cuinar llegums
La protagonista de tot el Mercat és l'Olla,
la més gran de Catalunya. Una olla
gegant amb 1.500 litres de capacitat on
es cuinaran cigrons i llenties amb aigua
termal i amb foc de llenya. En total,
durant el cap de setmana es cuinaran
unes 3.000 racions de llegums. Unes
1.000 de llenties pardines, a càrrec de
Llegums Cuits Parellada, i unes 2.000
racions de cigrons entretinguts.
En aquest cas, els cigrons es cuinaran

amb un brou vegetal i s'a-
companyaran amb botifarra
de perol. Entre dissabte i
diumenge hi haurà quatre
"Tastaolletes", l'oportunitat
per tastar els llegums.

Maribel Merino, propietària de
Llegums Cuits Parellada, va
explicar que enguany cuina-
ran 200 kg de llenties par-
dines amb aigua termal i
cuites amb foc de llenya.

Jordi Bufí, el cuiner res-
ponsable de la cocció dels llegums a
l'Olla, va dir que es faran unes 3000
racions de llegums, entre llenties i
cigrons. La base dels llegums serà un
brou de verdures amb llaurer i
acompanyats amb una botifarra del
perol.

Als restaurants calderins "Se'ns en va
l'olla"
Els restaurants de Caldes de Montbui
participen en el Mercat de l'Olla amb la
proposta "Se'ns en va l'olla" amb
l'objectiu d'oferir diferents exemples de
gastronomia tradicional i termal.
Aquesta proposta consisteix en la
creació d'un plat estrella en mans dels
restauradors calderins que s'inclourà en
cada una de les seves cartes del 19 al
27 de març.
Els 11 restaurants que participen de la
iniciativa proposaran un plat singular
inspirat en la cuina termal i tradicional,
que ha de ser un homenatge a la cuina
de proximitat i de qualitat.

Caldes tornarà a fer bullir l’olla
el proper cap de setmana

Vincenzo Cavallaro, xef del restaurant
Na Madrona, va explicar que enguany
faran un secret ibèric cuit durant 8 hores
a 74 graus, igual que la temperatura de
l'aigua de la Font del Lleó, i acompanyat
d'un chutney de carbassó.
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Nou pas per al reconeixement
de la varietat d’oli “Vera del Vallès”
“É s un oli amb molt potencial. Té

molta intensitat d’aroma, molt
fàcil d’identificar, amb una base
complexa...”, són algunes de les carac-
terístiques amb les quals l’investigador
de l’Irta Mas Bové, Agustí Romero, ha
definit l’oli de la varietat “Vera del Vallès”
durant el tast que s’ha fet  a la Finca la
Xerona, de Caldes de Montbui, lloc
escollit per a la presentació del projecte
de marca de qualitat “Oli Vera del Vallès”,
una trobada que ha comptat amb la
presència dels productors de les
finques Can Nualart, Xalabarder, Can
Sapera, Mas Curró, Can Duran, Can Vi-
ver, La Xerona, Can Gual i Joan Pica-
nyol, del Vallès Oriental, i Rovira, del
Vallès Occidental.
En el marc del treball per a la identifi-
cació, catalogació i valorització de
varietats locals, el Consell Comarcal
centra aquesta fase de treball en
impulsar unes directrius que avalin els
olis de varietat “Vera del Vallès”.
La caracterització dels paràmetres per
accedir al reconeixement “Oli Vera del
Vallès” es definirà conjuntament entre
productors/es i trulls del Vallès i el propi
Consell Comarcal.

 Després del treball per a la identificació
de finques productores d’oli de varietat
“Vera del Vallès” i la realització de
l’inventari i la mapificació de finques
productores d’aquesta varietat, -un
treball desenvolupat pel Consell
Comarcal, conjuntament amb la
Cooperativa Agrària del Vallès, que es
va presentar el novembre del 2019 i es
pot consultar al web veradelvalles.cat-
el passat novembre arrencava una nova
fase de treball per a l’impuls a la
producció de varietat “Vera del Vallès”:
la proposta de creació d’una marca de
qualitat.
Partint de la caracterització fenotípica i
molecular d’aquesta varietat realitzada
l’any 2014 i un cop registrada aquesta
varietat als bancs de germoplasma
d’olivera de l’Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries de Catalunya
(IRTA) i del Banc Mundial de Còrdova,
el Consell Comarcal ha iniciat una fase

de treball que té per objectiu reconèixer
i diferenciar l’oli d’olives de varietat “Vera
del Vallès”.

Per a la creació de la marca o reconeixe-
ment es partirà de la caracterització de
10 mostres d’oli de varietat “Vera del
Vallès” de la collita i premsa de l’hivern
2021-2022 que actualment ja estan
realitzant laboratoris d’anàlisi i el Panell
de Tast Oficial d'olis Verges d'oliva de
Catalunya. A partir de la caracterització
físico-química i de tast, el Consell
Comarcal reunirà de nou productors i

productores d’oli del Vallès per tal de
definir conjuntament i de forma
consensuada quines han de ser les
característiques dels olis d’aquesta
varietat que vulguin optar a un futur
reconeixement amb la marca “Oli de
varietat Vera del Vallès”.

A partir dels criteris definits –i nodrint-se
d’experiències anàlogues d’altres
territoris i productes singulars de
Catalunya-, es crearà la marca “Oli Vera
del Vallès”, a la qual podran optar els
olis produïts al Vallès.
El projecte es durà a terme durant tot l’any
2022 i s’emmarca en la Xarxa de
Productes de la Terra, liderada per la
Diputació de Barcelona i que aglutina
més d’un miler d’empreses productores
i elaboradores de productes alimentaris

de qualitat. L’objectiu principal de la
Xarxa i del Consell Comarcal és enfortir
aquest teixit empresarial per tal que les
empreses siguin més competitives i
sostenibles, i els territoris més atractius
i de qualitat.

Durant l’acte de presentació, el
president del Consell Comarcal, Emilio
Cordero, ha volgut destacar la impor-
tància d’anar administracions i produc-
tors en la mateixa línia: “si anem tots
junts, multipliquem i arribarem molt més
enllà”, ha comentat, i ha recordat que

sempre “el Consell Comarcal apostem
pels nostres productes i productors i
anirem al seu costat amb la nostra feina
perquè cap d’ells estigui sol i poder
atendre les seves necessitats”.

Per la seva part, el conseller de Turisme,
Àlex Valiente, ha posat en valor els
factors que creu que són determinants
en aquest procés, “les administracions,
que hem de donar suport a la feina que
fan els productors, els productors que
han apostat i són pioners i pioneres en
impulsar un producte autòcton de la
nostra comarca, com és l’oli Vera, i al
final els consumidors, que hem de fer
que tant productors com adminis-
tracions arribem als consumidors
perquè valorin el que tenim aprop, que
és de gran qualitat”.
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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 -

A

El 22è sopar de Dones tanca
la commemoració del 8 de març

cció Cívica Calderina va organitzar
el dia 8 de març en el Casino de

Caldes, la confecció de dues catifes,
una dedicada a Ucraïna i l’altre al Dia de
la Dona.
També els Castellers de Caldes van
aixecar davant del Casino un pilar
commemoratiu del 8 de març i es va
inaugurar l’exposició  “Dones en com-
plicitat”, una mostra de pintura i escultura
amb la participació d’una quarentena de
dones que es podrá veure fins el 3
d’abril a l’Espai d’Art Casino.
Com a cloenda d’aquest dia, va tenir lloc
el 22è Sopar de Dones, amb una
seixantena de dones i amb l’assistència
de M. Àngels Torra, responsable de
Relacions Exteriors i Patrocini del MNAC
del dep. de Cultura de la Generalitat,
Vicenta Pallarès, presidenta d’Acció
Cívica, Francina Alsina, presidenta del
Tercer Sector, Roser Xalabarder, 3a.
vicepresidenta de la Cambra de Comerç,
l’alcaldessa accidental Núria Carné i les
regidores Laia Cuscó (Cultura), M.
Àngeles Llive (Feminisme) i Carme
Germà  (Turisme). MMB – Fotos: Poch

Comença la
prohibició de
fer foc al bosc

l Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural informa

que a partir del 15 de març, fins al 15
d’octubre ja no es pot encendre foc en
terreny forestal. Amb el que portem d’any
ja s’han produït 150 incendis forestals
que han cremat 454 hectàrees; el més
gran va ser el que es va produir a Roses
el 21 de febrer i que va cremar 377
hectàrees forestals.
Tot i les pluges caigudes aquests últims
dies, els índexs de sequera continuen
molt alts i pràcticament arreu són molt
superiors als de fa un any.
Amb l’entrada de la primavera i en ab-
sència de pluges importants, les condi-
cions favorables al foc s’incrementaran
i el nombre d’incendis podria continuar
sent superior a la mitjana de l’època.

E
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Anem al Casino

E

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

Dissabte 19 de març
12h – Casino de Caldes
Vermut musical amb la cantautora i actriu
Marina Prat.
Preu vermut i concert 12 euros.
Org. Casino.

Fins el 3 d’abril
Espai d’Art Casino
IV Exposició Internacional Dones en complicitat, en la que hi
participen una quarentena de dones. La mostra estarà exposada
fins el 3 d’abril. Org. Acció Cívica Calderina.

l Consell Escolar Municipal tanca
files davant la possible reducció

d’una línia de P3 a l’escola Montbui. La
reunió, presidida pel regidor d’Educació
Josep Busquets, s’ha dut a terme de
forma presencial aquest dijous 10 de
març i ha servit per debatre sobre
diversos temes, entre d’altres l’anunci
del Departament d’Educació de tancar
una de les actuals línies de P3 de
l’escola Montbui. Durant la trobada, es
van explicar les gestions fetes per
l’Ajuntament i es va acordar convocar la
comissió de mapa escolar per analitzar
les dades de preinscripció i fer una
proposta de l’oferta educativa del
municipi a mig i llarg termini. De cara al
curs 2022-2023, l’oferta de places és de
431 des de P-3 fins a 4t d’ESO, de les
quals 140 corresponen a 7 grups de P-
3 amb una ràtio de 20 alumnes per grup.

La reunió, la primera que es pot fer de
manera presencial des de fa dos anys
per culpa de la pandèmia, també ha
servit per anunciar que la direcció del
CAP ha confirmat que reprèn el servei
d’infermeria escolar.

S’amplia l’oferta de cicles formatius a
Caldes
La reunió del Consell Escolar va
permetre informar de l’aprovació, per
part del departament d’Educació, del
nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà
d’Estètica i Bellesa que es començarà a
impartir el proper curs a l’Institut Manolo
Hugué. Aquesta oferta formativa servirà
per complementar l’actual Grau Supe-
rior de Termalisme que ja s’ofereix en
aquest centre educatiu.

La Regidoria de Joventut va presentar
el programa de Salut Jove que aquest
curs preveu la realització de 87 tallers
als centre de secundària per abordar
temàtiques com l’ús de pantalles, el
consum de tabac, alcohol i altres
drogues, la sexualitat, la gestió
emocional o l’emancipació, entre
d’altres.

La primera reunió presencial del Consell
Escolar després de la pandèmia aborda
qüestions com l’oferta de P3 al municipi
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Opinió

quest proper cap de setmana, 19 i
20 de març, la secció esportiva del

Centre Democràtic i Progressita orga-
nitza una sèrie d’esdeveniments per
visibilitzar el rugbi i el touch a Caldes de
Montbui.

El dissabte 19, a partir de les 15h,
organitzen la festa de Les 6 Nacions, en
motiu de la última jornada de l’històric
torneig de rugbi, organitzar per primera
vegada l’any 1882, i que llevat dels
períodes amb conflicte armat, s’ha
celebrat anualment de forma ininterrom-
puda.

Una gran festa que es durà a terme a la
seu de El Centre, i que pretén aplegar
tots els aficionats del rugbi de Caldes i
rodalies, en una jornada que buscarà
també la captació de fons de cara a que
l’equip pugui sostenir la despesa
econòmica que li suposarà la partici-
pació a la recentment creada 2a divisió
estatal, tals com els drets federatius
d’inscripció i desplaçaments.

I per altra banda, el diumenge dia 20 de
març a partir de les 16h al Camp Muni-
cipal d’Esports es celebrarà la IV Jorna-
da de la Lliga Catalana de Touch.

n Josep agafa un altre farcell i el
posa al maleter. Ara hi ha un moment

de calma i molts veïns, igual que ells,
aprofiten per marxar. En mig de la
foscor, la Maria l'ajuda a carregar el
cotxe. En Josep acomoda el bressol al
seient del darrere i ella s'hi asseu al
costat, tot acaronant el seu fillet. Ell es
mira l'infant amb tendresa. Tot i saber
que és un pare adoptiu, no dubtaria a
donar la seva vida per salvar la d'aquell
nadó.

Mirant d'un cantó a l'altre el vehicle
avança lentament pels carrers mig
ensorrats, entre cases derruïdes com
la seva. Un llarg viatge els espera i un

La diada d'un Josep
destí incert. Algun país caritatiu els
acollirà? Alguns veïns decideixen
quedar-se i fer front a la catàstrofe que
amenaça les seves vides. En Josep i la
Maria opten per fugir. Amb el cor fet
miques i les llàgrimes als ulls han
d'abandonar el que era casa seva. Però,
han de fer el cor fort. Saben que estan
en perill de mort i han d'escapar de
seguida, abans que les bombes i els
míssils tornin a explosionar sobre la
població i els tancs invasors ocupin el
que queda dels seus carrers.

Al Josep l'angoixa pensar com un
humil fuster podrà protegir els seus de
forces tan poderoses. Serà capaç de pro-

veir-los del necessari per sobreviure?
Tenenal davant grans reptes i un llarg
viatge. Però, ell sap que ha de ser va-
lent; és responsabilitat seva protegir la
família dels perills i d'ajudar la Maria a
ser valenta.

Com ell, molts altres Joseps i Josefes
hauran de ser valents per salvar la seva
família. Un petit homenatge a tants
homes i tantes dones, es diguin com
es diguin, que pateixen l'horror d'una
guerra i treuen d'on poden, les forces
necessàries per seguir endavant.

Mercè Jorba

E

Cap de setmana de Rugbi i Touch
a Caldes de Montbui
A Una jornada en la que els de la Flama

Taronja, que actalualment ocupen la
segona posició del Grup B, s’hauran
d’enfrontar al líder, el Sant Cugat, amb
qui estan empatats a 8 punts, i amb el
qui tenen l’average en contra, ja que en
el primer enfrontament entre si el Touch
Caldes va perdre 1 a 6 davant del
conjunt del Vallès Occidental.
Un partit molt complicat per als taron-
ges, que primer s’hauran enfrontat en
el derbi vallesà de Touch amb el Mont-
seny-Senglars, en un duel que també
es preveu molt igualat.

Una quarta jornada de lliga complicada
pels interessos del conjunt calderí, que
l’afrontaran després de dos mesos
sense competir, i a la que a paraules del
responsable tècnic Marc Congost: “serà
una jornada molt complicada, no
només pel gran nivell dels rivals, sinó
també per la manca de ritme competitiu
i que esperem no ens passi factura en
el nostre rendiment esportiu i poguem
oferir al nostre públic uns bons re-
sultats”.



1111111111

Exposició “L’aigua és
vida” del 18 de març  al
3 d’abril, a la Sala Delger
La Sala Delger acollirà del 18 de març al 3
d’abril, l’exposició «L’aigua és vida», d’Antoni
Font.

L’acte d’inauguració es farà el divendres 18
de març, a les 19 h, i els horaris per visitar
la mostra són els següents:
· Divendres, de 18 a 20.30 h
· Dissabte i diumenge de 12 h a 14 h i de 18h
a 20.30 h

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
11/03/2022
Núm. Oferta
322769 TÈCNIC/A DE REPARACIÓ I

MUNTATGE DE MAQUINÀRIA
(DEPT SAT)

322418 AJUDANT DE CUINA
322415 MONITOR/A MENJADOR
322210 AUDITOR/A AMB EXPERIÈNCIA
322195 OPERARI/ÀRIA LÍNIES ENVASAT

(INTENSIU TARDES)
322192 AMASADOR (HORARI TARDES)
321728 ADMINISTRATIU/VA
321691 LAMPISTA
321647 TÈCNIC/A COMPTABLE
321624 MECÀNIC AUTOMOCIÓ,

OFICIAL DE 1A
321485 OPERARI/ÀRIA DE PRODUCCIÓ
320792 AUXILIAR O TÈCNIC/A FARMÀCIA

(JORNADA INTENSIVA TARDES)
320739 AUX. ADMINISTRATIU/VA

(JORNADA PARTIDA)
320326 AUXILIAR DE RESPONSABLE DE

QUALITAT
319894 FORNER/A (NIT)
Podeu consultar i inscriure-us a les ofertes
actualitzades al web xaloc.diba.cat/
ofertes-de-feina
Per qualsevol consulta, podeu contactar
amb la  Piqueta trucant al Tel. Atenció
directa 93 862 70 25. També a través dels
correus electrònics següents:
·borsatreball@caldesdemontbui.cat
·clubfeina@caldesdemontbui.cat
·clubfeina16@caldesdemontbui.cat
·pfo@caldesdemontbui.cat

Ajuda a Ucraïna a través
de canals oficials
L’Ajuntament de Caldes de Montbui crea la
pàgina www.caldesdemontbui.cat/ucraïna
per oferir informació actualitzada sobre
canals de comunicació oficial d’ajuda a la
població ucraïnesa. L’Ajuntament insisteix
sobre la necessitat de conduir les accions
d’ajuda a la població ucraïnesa a través
dels canals oficials de cooperació i
voluntariat. Per aquest motiu us convida a
visitar caldesdemontbui.cat/ucraïna, espai
creat per donar tota la informació
relacionada amb l’ajuda i l’atenció
d’emergència. També podeu trucar al 012,
on s’ha activat un canal d’atenció específica
sobre Ucraïna.

Acollida de persones
menors sense tutor:
només canals oficials
El departament de Drets Socials ha activat
un circuit d’emergència per a l’acolliment
d’infants i adolescents sense tutors legals.
En cas d’acollida de menors contacteu amb
el tel. 116 111 o amb l’adreça
dgaia.dso@gencat.cat.

Nous horaris del servei
urbà en la línia dels
Saulons-Font dels
Enamorats
A partir del 14 de març el servei de bus
urbà modifica l’horari de la línia 291 dels
Saulons-Font dels Enamorats per millorar
la puntualitat de la línia i de l’expedició de
reforç als instituts.
Horaris a  www.caldesdemontbui.cat

Accions formatives
d’interès empresarial de
comunicació i màrqueting
El Servei d’Empresa i suport a l’empre-
nedoria organitza el taller «Els 10 grans
secrets per redactar textos que generen
resposta», el 21 i 21 de març, de 10 h a
12h.  Inscripció:  www.caldesdemontbui.cat

El proper 20 de març, dia
d’obertura d’establiments
comercials
L’Ajuntament recorda que els els propers
dies on es permesa l’obertura comercial a
Caldes de Montbui l’any 2022 són: 20 de
març, 6 I 26 de juny, 15 d’agost, 27 de
novembre i 6,8 i 18 de desembre

El 8M encreuat
El «8M encreuat» és el joc participatiu de
mots encreuats que la ciutadania pot
resoldre amb l’ajuda de diversos comerços
del municipi. En concret, es proposa una
graella amb 18 definicions que tothom qui
ho vulgui pot intentar resoldre i participar
en el sorteig d’un lot de productes
feministes. A partir del 8 de març, la graella
del joc estarà disponible als comerços
participants i al web de l’Ajuntament. A partir
d’aquesta data, i fins l’1 d’abril, es podrà
resoldre l’encreuat i dipositar-lo en
qualsevol dels 18 comerços que
col·laboren en aquesta iniciativa.
Les persones que hi participin entraran en
el sorteig d’un lot de productes feministes.

Oberta la preinscripció
i matrícula als centres
educatius de Caldes
per al curs 2022-2023
El terminis de presentació de sol·licituds
per al segon cicle d’educació infantil i
educació primària són del 7 al 21 de març
i per educació secundària obligatòria del 9
al 21 de març. El tràmit serà 100% electrònic
i no s’admetran sol·licituds en paper.

Xerrada “Caldes, compro-
mesa amb l’acollida”
Amb motiu del Dia Internacional de
l’Eliminació de la Discriminació Racial, el
21 de març a les 19 h, tindrà lloc a la Sala
de Cuines de l’Espai Can Rius, la xerrada
“Caldes, compromesa amb l’acollida”.

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

L’estrès a l’hora de triar
l’escola dels nostres fills
T riar el col·legi dels nens és una decisió important, ja que en ell passaran molts

anys de la seva vida. Es per això, que per a molts pares, aquest període de
cerca pot arribar a ser molt estressant per la por a equivocar-nos. Estem parlant del
futur dels nostres fills i és totalment normal sentir certa inquietud.
A més, el procés es fa més complex a causa de la gran varietat de centres, tots ells
amb diferents ideologies i projectes.

El primer descart que hem de fer i que centrarà la nostra cerca, és el tipus d'escola
que preferim: públiica, concertada o privada. En el cas de triar un centre
d'ensenyament que no sigui gratuït, cal valorar el cost total que haurem d'assumir
i que no només comportarà la matrícula i la quota mensual, sinó també d'altres
despeses dels quals ens haurem de fer càrrec durant el curs, tals com el material,
els uniformes (si s'escau), les sortides culturals, etc. tot això que siguin despeses
extres, per tal de trobar-nos més endavant amb cap mena de sorpresa.

En segon lloc, un altre aspecte bàsic i que anirà delimitant el nombre de centres,
és l'ideari del col·legi: si segueix una educació religiosa o laica; quins valors es
fomenten entre l'alumnat..., quelcom fonamental perquè aquests principis que
s'inculquin a l'aula no xoquin amb la nostra mentalitat, creença o manera de viure.

Un tercer aspecte, però no menys important, és el projecte educatiu del centre.
Aquest inclou tant l'organització del mateix (horaris), oferta d'activitats extraescolars,
si es respecten els ritmes de cada alumne, com es distribueixen els grups, si hi ha
exàmens o no, si tenen per norma posar deures a casa o no, quins tipus d'idiomes
s'imparteixen, si es treballa sobre llibres, fitxes o dispositius electrònics, tipus de
professorat, sistemes d'amonestacions i justificació de les absències, normes
internes, ràtio d'alumnes per classe, com s'atenen els alumnes amb alt potencial o
a aquells amb necessitats especials, etc.
I finalment, altres temes com les instal·lacions que posseeix el col·legi: nombre de
patis, espais a l'aire lliure, existència o no de piscina, instal·lacions esportives (si
són modernes o s'han quedat obsoletes), si el menjar que se serveix al menjador
s'elabora en el mateix centre o prové d'un servei de càtering, varietat del menús i
atenció d'al·lèrgies alimentàries, si es permet portar menjar de casa en carmanyola,
si existeix transport escolar i quines rutes existeixen, si hi ha possibilitat de
permanències i quins horaris tenen, proximitat al domicili, etc.

Tots aquests punts i més, s'han de valorar detingudament i tenir molt en compte a
fi de triar aquell centre que s'adapti més a les nostres necessitats.
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- 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

Pautes per prendre
decisions encertades
L a nostra vida està plena de moments en els quals estem obligats a prendre

decisions. En alguns casos no som conscients que ho estem fent, perquè
són part de la vida quotidiana i no tenen gran repercussió, com pot ser l'elecció
d'un menjar, la compra d'unes sabates o triar el supermercat on fer la compra.
Altres vegades, prendre una decisió, pot provocar-nos angoixa i inquietud degut
a la magnitud de les possibles conseqüències que se'n deriven, com és el cas de
l'elecció de la carrera universitària, un canvi de treball o de residència o donar per
finalitzada una relació amorosa.
Per aquest motiu, saber prendre decisions adequades, o almenys, decisions que
a la llarga no ens portin gaires problemes, pot ajudar-nos sens dubte tant a millorar
la nostra qualitat de vida com a estalviar-nos temps perdut i molts diners.

Alguns consells serien:
- Conèixer-se molt bé a un mateix. És l'aspecte principal, ja que sabent com som
realment, què ens agrada, en què situacions ens podem adoptar o no, i saber
quins són els nostres punts forts i les nostres limitacions, ens evitarà més d'un
problema en el futur.
- S'han de prendre decisions, sobretot, centrant-nos en el present. Encara que
podem tenir en compte què pot succeïr el dia de demà, el futur és quelcom que no
és a les nostres mans i és una cosa incerta i canviant, pel que obsessionar-se
amb això, pot fer-nos no avançar i quedar-nos estancats per por del desconegut.
- Prendre decisions des de la tranquil·litat i la calma. Tots sabem que actuar o
reaccionar en calent o quan estem enfadats o nerviosos, no sol ser mai una bona
opció.
- Avaluar els riscos, sí, però no fer que aquests dominin ni decideixin la decisió
final. A vegades sortir de la zona de confort és positiu perquè ens permet explorar
i fer coses que mai havíem experimentat.
- No deixar-se influenciar. Està bé escoltar les opinions d'altres persones perquè
permeten prendre distància i veure altres punts de vista, però no facis alguna cosa
només perquè això és el que s'espera de tu si no estàs plenament convençut.
- Redueix les opcions. Adoptar decisions entre un gran nombre de variants pot
tornar-se molt complex, per la qual cosa és millor anar descartant aquelles que
menys ens convencin, a fi de facilitar la decisió final.
- Recopilar la informació més gran possible sobre el tema que ens ocupa. És cert
que a vegades en el món actual on quasi sempre se'ns exigeix respostes
immediates, en la mesura que sigui possible, és convenient recollir moltes dades
per tal d'assegurar-nos que la nostra decisió sigui la correcta.
- Fiar-nos de la nostra intuïció, així com de la nostra experiència.  EVA REMOLINA
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Pastís de maduixa sense forn

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

olt ràpida de preparar és aquesta
recepta de maduixa, de sabor

suau i textura de mousse i en la qual no
necessitem cocció en forn, pel que
poden ajudar els més petits a preparar-
la, sense cap mena de perill.

Ingredients:
- 100 g de galetes Maria
- 50 g de mantega (prèviament fosa)
- 200 ml de nata líquida
- 200 g de formatge Philadelphia
- 4 cullerades soperes de sucre
- Maduixes per a decorar (també poden
posar-se altres fruites vermelles com
gerds, etc).
- 1 paquet de gelatina de maduixa.

Preparació:
La base del pastís és molt senzilla i
consisteix simplement a triturar les
galetes amb la batedora i barrejar-les
amb la mantega.
Estenem la mescla en la base del nostre
motlle aixafant bé amb l'ajuda d'una
espàtula de manera que quedi ben
distribuïda per tota la superfície.
A continuació, diluïm la gelatina en uns
150 ml d'aigua calenta.
En un bol, barregem la nata, el formatge
i el sucre.

M

Quan aquests elements estiguin
integrats, afegim la gelatina i tornem a
remoure.
La mescla resultant l'abocarem damunt

de la nostra base de galetes i la portarem
a la nevera perquè es refredi, almenys
durant unes 4 hores.
Decorar amb maduixes i servir.



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.

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

El gran pastor

Es necessita
instal·lador de parquet,
amb experiència o sense.

Enviar currículum a:
cp@caldesparquet.com

En la famosa Cantata nº 104, el gran músic protestant Joan Sebastià Bach
expressa la seva seguretat i confiança en Déu:
“Jesús és mon fidel pastor,
Ses mans són prades de verdor,
Jesús em guia dolçament
Per llocs rectes i plens d’amor,
No tinc pas por ja de cap mal”.
Ens diu Jesús:”Jo sóc el bon pastor; el bon pastor dóna la seva vida per les
ovelles” (Joan 10:11).
Paraules com aquestes han estat la fortalesa alentidora de milions de cristians
arreu del món i en tots els segles. En  Ell podem descansar amb tota
confiança, plenament segurs en els seus braços; el seu amor és tan gran
que l’ha portat a lliurar la seva vida per salvar-nos i donar-nos vida eterna.
Com no mereixerà el nostre reconeixement i acceptació Qui ens ha estimant
tant?.
Ell ens convida a formar part del seu ramat i a viure en victòria al costat d’Ell,
emparats en la seva força.

Senyora catalana, de Caldes, per
a neteges de la llar, amb cotxe.
Máxima confiança, amb informes.
Molt polida i professional.
Mercè,  tel. 637 56 69 47

El proper 20 de març, dia
d’obertura d’establiments
comercials
La Generalitat de Catalunya va aprovar
la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris
comercials i de mesures per a
determinades activitats de promoció.
L'Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig,
estableix el calendari d'obertura a
Catalunya dels establiments comercials
en diumenge i dies festius per als anys
2022 i 2023, que per a l'any 2022 són:

2 i 9 de gener
6 i 26 de juny
15 d’agost
6, 8 i 18 de desembre.

El ple de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, en data 28 d’octubre de 2021,
va acordar que els dos diumenges o
festius addicionals amb obertura
comercial autoritzada per a l’any 2022 a
Caldes de Montbui, seran el 20 de març,
coincidint amb el Mercat de l’Olla i el 27
de novembre de 2022, amb el Mercat
de Nadal.




