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Agenda

Membres associats de:

Divendres 8 d’abril
19h – Espai d’Art Casino
Inauguració de l’exposició ArtsBril, del
col.lectiu ArtsGrup. Presencial i per
zoom. L’exposició estarà oberta fins el 2
de maig. Entrada lliure. Org. ArtsGrup.

Dissabte 9 d’abril
12h – Biblioteca de Caldes
Presentació de la novel.la “ Camins de
glòria i tempesta” de l’escriptora calde-
rina Mercè Jorba, col.laboradora també
de la revista Tot Caldes. Presentarà l’acte
Conxi Sánchez, amb la presència de
l’autora del llibre i el jove rapsode
Guillem Soto Segura, de Lliçà, que
llegirà algún fragment del llibre.

18h – Espai d’Art Casino
Sessió de Rialles “Princeses, dracs,
cargols”, amb la Cia. Patawa. Preu: 6/7 euros.
Venda d’entrades: taquilla els dijous de 17 a
19h. Per internet: http:bit.ly/CasinoCaldes

Diumenge 10 d’abril
10h - Ermita del Remei
Benedicció de Rams

12h - Plaça Catalunya
Benedicció de Rams

18h - Església Santa Maria
Concert “Contemplació de la Passió” de
Dietrich Buxtehude, a càrrec de l’Escolania
parroquial Sant Esteve de la Garriga.

Dimarts 12 d’abril
20h – Casino de Caldes
Concert solidàri amb Ucraïna. Jove
Filharmònica  de Catalunya, Cor
Dyapason.
Preu: 15 euros.

Diumenge 17 d’abril
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 procedents d’arreu
de Catalunya.

Dimecres 20 d’abril
19h – Sala de les Cuines de Can Rius
Sobre l’òpera “Cosí fan tutte”, a càrrec
de Pol Avinyó, musicòleg i divulgador
musical. Llicenciat en Història.
Org. Aules d’Extensió Universitària “ Delfí
Dalmau i Argemir” de Caldes de Montbui.

Fins el 2 de maig
Espai d’Art Casino
Exposició ArtsBril, del col.lectiu
ArtsGrup.
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La UCIC i l’Ajuntament signen un conveni
de col·laboració per als propers 4 anys

l passat dimecres 30 de març, la Unió de Comerciants i
Industrials de Caldes de Montbui (UCIC) i l'Ajuntament

van presentar a la plaça Moreu la renovació del conveni de
col·laboració, una ajuda que té una vigència de dos anys
prorrogables a dos anys més i que ha de permetre continuar
amb la dinamització i promoció del comerç local.
Aquest conveni és una continuació del que estava vigent
fins ara però actualitza la quantia de la subvenció anual
destinada al programa de dinamització comercial Caldes
Centre Comercial, vigent des del 2004. En aquest sentit, les
dues parts refermen la seva aposta pel foment del comerç
de proximitat i per la transformació del nucli urbà en un centre
comercial urbà a cel obert al servei dels ciutadans del
municipi.
El nou acord passa dels 35.000 euros previstos en l'anterior
conveni als 42.000 euros de subvenció per aquest 2022.
Una quantitat que s'incrementarà automàticament en 1.000
euros durant els següents anys, fins a arribar als 45.000
euros de subvenció el 2025. Aquests diners, tal com
estableix el conveni, han de permetre sufragar com a màxim
el 90% del cost total anual de les accions de dinamització
comercial. El 10% restant l'ha de sufragar la mateixa UCIC.
Les accions que preveu el conveni estan associades
directament a tirar endavant diverses polítiques de
dinamització comercial del municipi. Entre d'altres, preveu
impulsar diverses accions de comunicació i d'innovació
tecnològica i comercial, actualitzar la informació de la web
de Caldes Centre Comercial, o també dur a terme accions
de formació i professionalització comercial de treballadors,
gestors i propietaris dels comerços. El conveni, també recull
la realització de diverses campanyes promocionals
específiques, com les de Nadal, o la realització de fires i
d'esdeveniments comercials, o bé, la participació
d'establiments del municipi a altres fires generals o
sectorials.

L'alcalde Isidre Pineda va comentar que és el conveni de
dinamització comercial més important que s'ha signat a
Caldes i és fruit d'esforços de col·laboració molt positius i
de professionalització del comerç local.
Caldes és un municipi que té un gran poder d'atracció dels
pobles del voltant i que el mateix comerç s'autoorganitzi i es
dinamitzi és el camí a seguir.
Xavi Abel, president de la UCIC, va comentar que el conveni
és molt positiu perquè es pot seguir dinamitzant el poble
des d'una perspectiva comercial, i permet suplir altres ajudes
que ja no hi són com la de la Diputació de Barcelona.
Aquest conveni ajuda a la realització de campanyes com la
Fira Outlet, la Fira Botiga, la fira Fora Estocs o la campanya
de Nadal, entre altres.
Carme Germà, regidora de Comerç, va recordar que
l'Ajuntament dona suport tant a la UCIC com als Comerciants
del Casc Antic, perquè dinamitzar el comerç és també
dinamitzar el poble.

Converses sobre Pi i margall
El mateix dimecres es va programar una reunió entre la UCIC
i l'Ajuntament per parlar de la pacificació de trànsit de
l'avinguda Pi i Margall.
A la taula de negociació hi va haver la mediació de PIMEC, i hi
van ser presents Isidre Pineda, Jordi Martin, Xavi Abel, Manel
Marin i Carles Gironès.

L'alcalde Isidre Pi-
neda va destacar
una bona sintonia
sobretot en el mo-
del comercial de
l'Avinguda Pi i Mar-
gall, eix principal
comercial de Cal-
des, i en general es
coincideix en quin
és el model de

dinamització comercial.
Xavi Abel va dir, respecte a les converses, que hi ha una
sensació d'apropament i que caldrà anar-ho treballant.
Les dues parts s'han emplaçat a seguir parlant els propers
dies.

El passat diumenge es va celebrar la Fira Fora Estocs,
després de modificar la seva data inicial a causa de
les previsions de pluja.
El carrer Montserrat de Caldes de Montbui va aplegar
una quarantena de parades durant tot el matí.

Xavi Abel, president de la UCIC, va dir que malgrat
que va ser un dia que va fer molt fred, la gent va sortir
i molts comerciants estaven contents perquè havien
tingut vendes.

Es celebra la Fira Fora Estocs

JDB
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Marc Congost presenta el conte
“La Magia de las Mochilas”
E l dissabte 2 d’abril a les 12h,

coincidint amb el dia del conte
infantil, es va presentar al Centre,
Ateneu Democràtic i Progressista, el
recull de contes Sueñodos de Fantasía,
en el que l’advocat calderí, Marc
Congost hi ha participat amb el conte
“La Magia de las Mochilas.
Un acte que va ser conduït per Marina
Meneses, propietària de la llibreria Joc
de Paraules, qui te la distribució en
exclusiva del conte a Caldes, i qui va
destacar l’estil literari de Congost,
descrivint-lo com “un estil àgil i de fàcil
lectura” adequat per un públic a partir
dels 8 anys.
Per la seva banda Congost va explicar
que en bona part dels passatges del
conte s’ha basat en “experiències
pròpies, adaptades a la realitat actual”
doncs els protagonistes del llibre son
quatre alumnes de sisè de primària que
en el seu últim curs preparen el viatge
de final de curs on “les motxilles
esdevenen un personatge més de la
trama” i permeten que el Roger, l’Olivia,
la Maria i l’Arnau sentin una connexió
especial.

Va cloure l’acte Laia Cuscó, Regidora
de Cultura de Caldes de Montbui, que
va destacar la feina del Centre per la
divulgació de la cultura, i va destacar “la
valentia del Marc per tirar endavant la
publicació del conte”.

Finalment els assistents més menuts
van poder gaudir d’un petit conta
contes, que tindrà la seva posada en
escena principal  el dia de Sant Jordi,
on l’autor també estarà unes hores
signant llibres a l’estand de Joc de
Paraules.

El catàleg amb els noms dels calderins
deportats al camps nazis s’actualitza
amb la localització d’una nova persona

a són 13 els ciutadans de Caldes
de Montbui dels que es té constàn-

cia que van ser deportats a camps de
concentració nazis.

Pere Torrades s’afegeix a la llista després
d’haver-se comprovat que va ser enviat
al camp de concentració de Dachau, on
va aconseguir sobreviure.
La particularitat d’aquest cas, a
diferència dels 12 que estaven docu-
mentat fins ara, és el destí.
La resta de calderins dels que es
disposa d’informació havien estat als
camps de Mauthausen-Gusen.

La localització d’aquesta nova persona
deportada obliga a actualitzar el catàleg
amb els noms dels calderins deportats
elaborat per Eduard Puigventós i editat
el Museu Thermalia.

S’aprofitarà aquesta reedició digital per
rectificar altres dades que estaven
errades.
En concret, es rectificaran alguns noms
o adreces, i també s’afegirà el nom de
familiars i descendents dels que no es
tenia constància.
El nou document en versió digital està
disponible al web del Museu Thermalia.

Els diferents actes d’homenatge als
calderins deportats que s’han dut a
terme els últims mesos ha permès loca-
litzar aquesta nova persona, de la que
no es tenia constància que també havia
estat enviat a un camp de concentració
nazi. A més, les aportacions de diver-
sos ciutadans també ha permès
corregir algunes dades que eren impre-
cises o completar-ne d’altres.

J
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Més de 15 hores d’esport, solidaritat i festa
en la segona edició de l’OnCodines Trail

a segona edició de l’OnCodines Trail,
celebrada aquest dissabte 2 d’abril,

ha estat tota una gran festa de la
solidaritat i l’esport al llarg d’11 municipis
del Vallès Oriental i el Moianès tant pel
que fa al recorregut de 80 quilòmetres
com en el de 60. 83 equips han aconse-
guit completar el repte esportiu i solidari
que estrenava un recorregut lineal amb
sortida des de Granollers i que està
organitzat pel Club Atlètic Sant Feliu, el
Centre Excursionista Sant Feliu i
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.
Dels 86 equips inscrits, dos no van
prendre la sortida i un es va retirar a
l’avituallament de Santa Eulàlia de
Ronçana. El repte ha comptat amb la
participació de 513 persones i més de
250 voluntaris. Els equips estan formats
per un màxim de 6 persones de les
quals sempre n’hi ha d’haver un mínim
de tres en marxa.
Una de les singularitats del repte és que
la participació femenina és molt més alta
que la masculina: 317 dones i 196
homes. 72 dels equips participants han
fet per la modalitat caminant de 60
quilòmetres i 12, per l’opció de 80
quilòmetres corrent. Tot just finalitzar la
prova, el director de l’OnCodines, Lluís
Vilalta apuntava “pensem que ens hem
superat a l’any passat perquè era molt
difícil fer una segona edició ja que la
primera tenia molta empenta per molta
gent que va venir per la Glòria. La segona
ens feia una mica de por per això però
estem molt contents”.
El canvi de recorregut, lineal i amb sor-
tida a Granollers, ha satisfet als equips
ja que es redueix la quantitat de quilò-
metres d’asfalt que hi havia a la primera
edició i es concentren, tots, en el primer
tram de la prova.

80.000 euros contra el càncer
El marcador de donatius s’ha tancat, al
final de la jornada, amb la xifra
provisional de 80.000 euros. “Estem molt
contents perquè arribar a 80.000 euros
amb menys equips que l’any passat és
molt molt satisfactori”, afirma Lluís Vilalta.
El repte dels equips és doble. D’una
banda, completar els 60 o els 80

quilòmetres del traçat i de l’altra aportar
un mínim de 600 euros per equip contra
el càncer. Les donacions de l’OnCo-
dines es destinaran, íntegrament, al
suport i l’ajuda a malalts oncològics i
les seves famílies, a la compra de
material mèdic i a la investigació.
Les donacions als equips continuen ober-
tes i es poden fer a: oncodinestrail.cat
Els 80.000 euros que han recaptat els
equips es repartiran entre les tres
associacions beneficiàries del repte que
treballen en l’assistència, el suport i la
investigació oncològica.

. Oncovallès (75%): amb seu a
Granollers que es dedica a acompanyar
als malalts de càncer i als seus familiars.
No només en aspectes biològics i mè-
dics sinó també pel que fa a la vessant
més psicològica i social d’aquesta
malaltia.
. Barcelona Brain Health Initiative (15%):
un projecte de recerca de l’Institut
Guttman dedicat a la salut cerebral i a la
investigació de les malalties del cervell.

. Fundació d’oncològia infantil
Enriqueta Villavecchia (10%). Té com a
finalitat la cobertura integral de les
necessitats dels infants i joves malalts
de càncer o d’altres malalties greus, i el
suport a les seves famílies.

Dos recorreguts amb desnivell positiu
El recorregut S, de 61 quilòmetres, té 9
etapes i 1.550 metres de desnivell.
Mentre que l’L, també en 9 etapes, té 77
quiolòmetres i un desnivell positiu de
2.500 metres. Els 11 municipis són: Sant
Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja,

El Figaró, L’Ametlla del Vallès, La Garriga,
Les Franqueses del Vallès, Granollers,
Canovelles, Santa Eulàlia de Ronçana,
Bigues i Riells i Caldes de Montbui.
El recorregut ha transcorregut per punts
emblemàtics i indrets naturals destacats
com ara la Porxada, la riera de Carbonell,
el Castell de Marata, el Passeig de la
Garriga, Puiggraciós, la Sagrera de
Santa Eulàlia, el Castell de Montbui o la
plaça de la Font del Lleó, entre d’altres.

JDB
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El Casino acull la gira musical solidària
amb Ucraïna “Música per la Pau”
E l proper 12 d'abril, el Casino de

Caldes acollirà la gira solidària amb
Ucraïna "Música per la pau", impulsada
per Melani Mestre, director d'orquestra
barceloní i exdirector de l'Orquestra
Simfònica de Lviv (Ucraïna).
Hi col·laboren també el Consolat Gene-
ral d'Ucraïna a Barcelona, l'Associació
Cultural Djerelo i la Xarxa de Teatres
d'Ateneus de Catalunya.

Tal com va comentar Vicenta Pallarès a
la seva presentació, aquest concert
solidari pretén ser una ajuda per a totes
les persones d'Ucraïna que estan
passant aquesta desgràcia. El fet de fer
aquest concert, dona un missatge
cultural i musical que va més enllà d'un
donatiu econòmic.

En el concert hi col·laboren en la seva
difusió 18 entitats de Caldes.
Les entrades es poden comprar per
internet a Entrapolis.com, i també
estaran disponibles a la taquilla del
Casino, els dijous de 17h a 19h.

Es poden comprar entrades de la fila 0,
per aquelles persones que no puguin
assistir al concert, però que desitgin fer
una aportació econòmica.

El concert té un programa centrat en el
Rèquiem de Mozart, amb una parti-
cipació solidària de 40 músics de tres
formacions orquestrals: JOFICAT (Jove
Filharmònica Catalana), l'Orquestra de
Cambra Catalana i la Fhilarmonia
Ibèrica, que uniran les seves veus en
un clam contra la guerra. D'aquesta
manera, el Cor Dyapason, dirigit pel
mestre Teodor Roure, s'unirà a un cor
participatiu vingut d'arreu de Catalunya.

L'objectiu del concert és donar suport
a les víctimes de la guerra d'Ucraïna, i
la recaptació serà satisfeta íntegrament
a l'Associació Djerelo, que capitalitza
tota l'ajuda humanitària a través del
Consolat General d'Ucraïna a Barce-
lona.
En el concert hi assistirà Victòria Alsina,
consellera d'Afers Exteriors, Artem
Vorobyov, Cònsol general d'Ucraïna,
Lluís Baulenas, secretari general

d'Acció Exterior i Govern Obert, Olga
Dzyuban, presidenta de l'associació
Djerelo, a més d'autoritats i associacions
locals.

Rèquiem de Mozart, una obra estrenada
a Ucraïna
El Rèquiem de Wolfgang Amadeus
Mozart es va estrenar l'any 1839 a la
catedral de Sant Yuriy, a la ciutat
ucraïnesa de Lviv, de la mà del seu fill
compositor i director Franz Xaver Mozart.
El fill de Mozart va viure una temporada
llarga en aquesta ciutat ucraïnesa, en
aquell moment sota l'imperi Austro-
hongarès, i que avui en dia és la capital
cultural i musical d'Ucraïna.

Melani Mestre, director del concert, va
viure i treballar gairebé cinc anys a
Ucraïna com a director de l'Orquestra
Simfònica de Lviv, i ha esdevingut el
motor d'aquest concert, amb l'objectiu
d'abanderar amb la música la lluita per
unificar un clam contra la guerra, a favor
de la pau i la solidaritat amb un poble,
una cultura i una identitat única al món.

JDB
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Antoni Font  presenta el seu llibre
“La pedra negra de l’alquimista”

Divendres 8 d’abril
19h – Espai d’Art Casino
Inauguració de l’exposició ArtsBril, del col.lectiu ArtsGrup. Presencial i per
zoom. L’exposició estarà oberta fins el 2 de maig. Entrada lliure. Org. ArtsGrup.

Dissabte 9 d’abril
18h – Espai d’Art Casino
Sessió de Rialles “Princeses, dracs, cargols”, amb la Cia. Patawa. Preu: 6/7
euros. Venda d’entrades: taquilla els dijous de 17 a 19h. Per internet: http:bit.ly/
CasinoCaldes

Dimarts 12 d’abril
20h – Casino de Caldes
Concert solidàri amb Ucraina. Jove Filharmònica  de Catalunya, Cor Dyapason.
Preu: 15 euros.

l passat 3 d’abril, el calderí Antoni
Font Montpart va presentar a la Sala

Delger el seu últim llibre “La pedra negra
de l’alquimista”, editat per la Editorial DG.
Tal i com va explicar l’autor durant la
presentació, la novel·la està frag-
mentada en capítols, algun dels quals,
en si mateixos ja són un relat propi però
que, d’una manera o altra, s’entrellacen
amb el següent o uns quants capítols
més enllà o algun anterior, per
configurar un gran relat global.
S’hi pot trobar una doble lectura o
interpretació no només d’una època
passada, sinó de l’època actual. En
definitiva, sobre el sentit de l’existència
humana i la concepció de la realitat o
món on vivim.
Està escrita d’una manera planera, de
lectura fàcil però, pretesament, la lectura
comporta la necessitat d’exercir la
memòria, per no perdre el fil, requereix
pauses per contextualitzar, per ubicar els
temps, tot i així els àmbits i situacions
són bastant descriptives per situar el
lector tant en els paisatges com en els
usos i costums de l’època en què se
situa l’acció.
És un retall d’història, l’acció es
desenvolupa en un context històric
verídic, en el segle XII de la nostra era,
però a partir del punt de vista personal,
s’explica la pròpia versió de l’època.
Aquesta és una història farcida de ficció
i personatges ficticis. Una història, però,
que té un sentit. Una aventura, conduc-
tora principal, per fer el recorregut,  i
també l’excusa per a explicar mites i
llegendes, exposar reflexions i fer 
elucubracions, sobre religions, nacio-
nalismes, heretgies i llegendes, astro-
logia  i astronomia, ciències ocultes,
verges negres, déus i llengües...  .
Moltes preguntes i, algunes, respostes.
Més preguntes que respostes, intentant
obrir camins que puguin incitar el lector
a recórrer-los, a caminar per on, potser,
mai s’havia plantejat caminar, per fer
lectures dobles i detectar discontinuï-
tats, silencis i buits”.
Antoni Font serà per la Diada de Sant
Jordi a la parada de La Tortuga Avui, on
s’hi podrà comprar el llibre i en signarà
exemplars.
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Institut Manolo Hugué, l’Associació
Balneària de Catalunya i l’Ajun-

tament de Caldes de Montbui participen
aquests dies, i fins al 2 d’abril, en la  Fira
Connecta’t a l’FP que se celebra a
Sabadell per presentar el cicle formatiu
de grau superior de Termalisme i
Benestar.

En el marc de l’esdeveniment s’ha
anunciat la participació de Caldes de
Montbui al projecte internacional Stride
4 Stride que s'està duent a terme aquest
any.
Allà es compartirà el model de Caldes
de formació especialitzada en el sector
termal i es mostrarà la participació a la
fira com a exemple d’activitat de difusió
de la Formació Professional.

Caldes, referent internacional de
formació professional en termalisme

L’Institut Manolo Hugué del municipi va
ser el primer centre educatiu de Catalu-
nya que va posar en marxa aquesta
formació de la família professional de
la Imatge Personal, amb el suport del
departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, l’Associació
Balneària de Catalunya, l’Ajuntament de
Caldes de Montbui i els balnearis del
municipi. El cicle va tenir una gran
acollida entre l’alumnat, malgrat iniciar-
se en plena pandèmia. Part d’aquest èxit
va ser gràcies a la col·laboració i
implicació fonamental del sector termal
en el grau de formació.

La Fira Connecta’t a l’FP també ofereix
l’oportunitat de donar a conèixer tota
l’oferta de formació professional del

Caldes i novetats com el cicle formatiu
de grau mitjà d’Estètica i Bellesa, també
de la família professional d’Imatge
Personal, que es començarà a impartir
a partir del curs que ve a l’Institut Manolo
Hugué.

CFGS Termalisme i Benestar
El cicle formatiu de grau superior de
Termalisme i Benestar pertany a la família
professional d’Imatge Personal. Amb
una durada de 2 anys, el cicle inclou un
total de 2.000 hores de formació, 380 de
les quals estan destinades a les
pràctiques a l'Hotel Balneari Termes
Victòria i a l’Hotel Balneari Broquetes de
Caldes de Montbui.

Entre les competències generals que
s’adquireixen estan gestionar serveis
relacionats amb el termalisme i el
benestar (wellness), aplicant tècniques
d'hidrocinèsia, tècniques hidrotermals,
massatges estètics i programes de
condicionament físic en l'aigua d'acord
amb protocols establerts, dinamitzant
les activitats personalitzades progra-
mades i orientant-les cap a la millora de
la qualitat de vida i de la salut,
aconseguint la satisfacció dels usuaris
i assegurant la prestació del servei en
condicions de qualitat, seguretat i
protecció ambiental.

Projecte europeu Stride 4 Stride
Stride 4 Stride és un projecte en el qual
participem com a socis. Aquest vol
respondre a la necessitat dels sistemes
d’educació i formació d’identificar,
anticipar i ensenyar les habilitats que
puguin ser necessàries en un futur
entorn laboral marcat per la incidència
de la pandèmia, la industrialització 4.0 i
el compromís europeu en els objectius
de desenvolupament sostenible.

La finalitat del projecte és alinear l’oferta
d’educació i formació amb les estra-
tègies regionals d’especialització.
Les regions que hi participen són sis
(Catalunya, País Basc, Toscana, Breta-
nya, Varazdin i Vestland) de cinc països
Europeus (Espanya, Itàlia, França,
Noruega i Croàcia).
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Actualitat

Arxiu Municipal recupera aquest
abril l’expedient d’un préstec de

90.000 pessetes aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de juny de 1921. L’emprè-
stit, fet a través de deute públic emès
per l’Ajuntament, es va repartir en 180
títols de 500 pessetes a un interès del
6% i amortitzable en 15 anys. Tot i això,
al final només va ser necessari col·locar
144 títols per un import de 72.000
pessetes i es va acabar amortitzant en
10 anys.

Aquest emprèstit es va aprovar amb
l’objectiu de disposar dels diners
necessaris per poder compra la casa
número 11 de la plaça de la Constitució,
l’actual plaça de la Font de Lleó, per
construir-hi el nou ajuntament. Els

El document d’aquest mes d’abril és
l’expedient d’un préstec de 90.000 pessetes
aprovat per l’Ajuntament el 1921

diners, a més, havien de servir per pagar
les obres de la nova casa consistorial i
finalitzar les obres de l'escorxador.

Els posseïdors d’aquests títols de deute
públic municipal rebien cada mig any
els interessos del préstec que havien
fet a l’Ajuntament, i cada any l’Ajunta-
ment amortitzava part d’aquests títols
escollits per sorteig fins l’any 1931, que
va ser quan va amortitzar els darrers títols
de l'emprèstit.

El nou ajuntament de 1921 es va
construir en el seu emplaçament actual.
Fins aquell moment, l’ajuntament
ocupava en règim de lloguer la primera
planta de l’edifici que hi havia just sobre
les termes romanes.

L’
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Setmana Santa

Alguns consells per preparar un viatge
llarg per carretera

egons les estadístiques, solem fer
durant les vacances de setmana

santa i estiu una mitjana de 500 km amb
cotxe per a arribar als nostres destins.
L'excés d'equipatge, el nombre d'hores
al volant, els nens que no paren i
s'avorreixen o el trànsit en les carreteres,
poden fer que aquests desplaçaments
siguin molt estressants, per la qual cosa
una bona planificació es torna
necessària per a estalviar-nos més d'un
disgust.
Aquests són alguns consells que no
cal obviar perquè el nostre viatge sigui
el més tranquil i segur possible.
1. Fes un bon manteniment preventiu.
Una de les primeres coses i de les més
importants, sens dubte. És necessari
portar el vehicle a un taller en els dies
previs i assegurar-nos que tant l'estat
dels pneumàtics, les pastilles de frens,
les llums o l'aire condicionat entre altres
funcionin correctament.
2. Assegura't de fer una llista amb
l'imprescindible per a no oblidar res.
Recorda't d'avisar també a algun familiar
o amic de confiança del viatge perquè
ens reculli la correspondència, ens
regui les plantes o cuidi les nostres
mascotes. Valora quins accessoris i
elements és millor portar o comprar en

el destí per a no transportar coses
innecessàries.
3. Col·loca tot l'equipatge de manera
segura, perquè en cas de frenada brusc
no surti cap objecte disparat o colpegi a
algun dels ocupants.
4. Descansar. És crucial dormir prou el
dia anterior.
5. Planifica la ruta en etapes. Divideix el
trajecte en trams i fes relleus de
conducció. Contempla el nombre de

parades per a calcular el temps i no et
marquis una hora d'arribada. Pren el
temps necessari.
6. Si viatges amb nens és imprescindible
que programis algun joc per a fer en el
cotxe, preparis alguna llista de
reproducció o busquis les pel·lícules
que projectessis durant el camí perquè
no s'avorreixin. Si pots fer el viatge de
nit, és una bona opció perquè els
menors puguin passar el viatge dormint
i no se'ls faci pesat.
7. En cas que viatgis amb animals,
lliga'ls convenientment.
8. Carrega bateries de mòbils, tauletes
o qualsevol altre dispositiu electrònic
abans de sortir.
9. Omple el dipòsit de gasolina i planifica
els proveïments de carburant per a evitar
que no trobis benzineres quan més les
necessitis.
10. Planeja una ruta alternativa per la
qual seguir en el cas que hi hagi molt
trànsit o carreteres tallades.
11. Prepara una farmaciola de primers
auxilis i tingues a mà els dispositius de
senyalització en cas d'accident o avaria,
com ara armilles reflectores, etc.
12. Davant situacions meteorològiques
adverses com pluja, calamarsa, neu o
gel extrema les precaucions. E. REMOLINA

S

es escapades de cap de setmana
sovint comporten més complexitat

que els viatges de llarga durada, i això
és perquè és més difícil concentrar
moltes activitats en poc temps, el que
precisa d'una major planificació perquè
tot resulti perfecte.
El primer que cal fer és pensar amb molta
calma la destinació del nostre viatge. Triar
una ciutat o una localitat no és tasca fàcil
entre tanta oferta, però tampoc ho és
calcular el temps que ens portarà visitar-
la amb més o menys profunditat, factor
clau depenent dels dies que tinguem
disponibles.
El tipus d'allotjament també dependrà
de quin sigui el nostre objectiu de viatge

Organitzar l'escapada perfecta
així com de qui ens acompanyi.
Si disposem de poc temps pel viatge, el
millor serà buscar un allotjament molt
cèntric que ens permeti desplaçar-nos
fàcilment i ràpidament, o bé llogar un
cotxe que ens permeti moure'ns amb
total llibertat d'horaris.
És important així mateix informar-se bé
quant a l'oferta turística i els llocs a visitar
i planificar les visites que realitzarem
cada dia, per la qual cosa pot resultar
de gran utilitat reservar les entrades amb
antelació per a evitar cues que ens facin
perdre molt de temps i que ens
asseguraran a més a més que podrem
visitar allò que volem.
També caldrà conèixer per endavant i

tenir en compte els horaris d'obertura i
tancament dels monuments, doncs
aquesta informació serà de molta utilitat
per aprofitar millor el temps.
Abans de viatjar, convé també llegir els
consells i comentaris dels viatgers en
els diferents fòrums o webs disponibles
en internet.
No oblidis tampoc de contractar una
assegurança de viatge o bé assegurar-
te que tens l'opció de cancel·lar sense
penalització.
Tot això t'estalviarà sorpreses d'última
hora.
Per últim, prepara un equipatge lleuger i
pràctic...I el més important, no deixis de
gaudir molt del viatge!

L
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
01/04/2022
Núm. Oferta
324086 AJUDANT MUNTATGE/

INSTAL·LACIÓ D’ALUMINI I VIDRE
324003 NETEJADOR/A

INSTAL·LACIONS EMPRESA
323951 ADMINISTRATIU/VA
323808 AUX. INFERMERIA / AT.

SOCIOSANITÀRIA
(PER RESIDÈNCIA)

322997 CAMBRER/A-PLANXA
322769 TÈCNIC/A DE REPARACIÓ I

MUNTATGE DE MAQUINÀRIA
(DEPT SAT)

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

(INTENSIU TARDES)
322192 AMASADOR (HORARI TARDES)
321728 ADMINISTRATIU/VA
321727 ADMINISTRATIU/VA

COMPTABLE
(JORNADA PARCIAL)

321691 LAMPISTA
321624 MECÀNIC AUTOMOCIÓ,

OFICIAL DE 1A
320792 AUXILIAR O TÈCNIC/A FARMÀCIA

(JORNADA INTENSIVA TARDES)
320739 AUX. ADMINISTRATIU/VA

(JORNADA PARTIDA)

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. 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

Subvencions per a la
rehabilitació d’habitatges
incloses en el Next
Generation
En data 28 de març s’ha publicat la
resolució DSO/825/2022 sobre la
convocatòria de subvencions per
actuacions del Programa de rehabilitació
d’habitatges. Consulteu modalitats i
terminis a www.caldesdemontbui.cat

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Abril 2022
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 11 d’abril.
Les dones que vulguin fer consultes, han
de demanar hora trucant al telèfon 93 865
54 20.

Setmana Santa 2022.
Horaris dels
equipaments i serveis
municipals
Amb motiu de les vacances de Setmana
Santa alguns equipaments i serveis
municipals canvien els seus horaris.
Consulteu-los al web:
www.caldesdemontbui.cat.
Tots elsequipaments estaran tancats els
dies festius

Fira d’antiquaris
i brocanters
del mes d’abril
El proper diumenge 17 d’abril 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 proce-
dents d’arreu de Catalunya.
Aquesta trobada té lloc al municipi de
manera habitual el tercer diumenge de cada
mes.

5a edició de la botiga
d’Art de Thermalia
Si voleu formar part de la botiga d’Art de
Thermalia podeu presentar el vostre
dossier a thermalia@caldesdemontbui.cat.
Data límit: 24 d’abril. Consulteu les bases
a www.caldesdemontbui.cat

Procés selectiu per a la
constitució d’una borsa
de treball de Professor/a
d’adults
L’Ajuntament informa que, en data 9 de
març de 2022, mitjançant Decret d’Alcaldia
393/2022 es van aprovar les bases
reguladores i la convocatòria, mitjançant
el sistema de concurs-oposició del procés
selectiu per a la constitució d’una borsa de
treball de Professor/a d’adults.
Les persones interessades poden
presentar la sol·licitud per prendre part del
procés selectiu a partir del dia 23 de març
de 2022 i fins al dia 11 d’abril de 2022,
ambdós inclosos. Consulteu les bases de
la convocatòria a  www.caldesdemontbui.cat

Procés selectiu per a la
constitució d’una borsa
de treball d’Auxiliar
Tècnic/a de so
L’Ajuntament informa que, en data 9 de març
de 2022, mitjançant Decret d’Alcaldia 390/
2022 es van aprovar les bases reguladores
i la convocatòria, mitjançant el sistema de
concurs-oposició del procés selectiu per a
la constitució d’una borsa de treball
d’Auxiliar Tècnic/a de So. Les persones
interessades poden presentar la sol·licitud
per prendre part del procés selectiu a partir
del dia 23 de març de 2022 i fins al dia 11
d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Procés de selecció d’un/a
maquinista pel Servei de
Neteja Viària de GMSSA
L’empresa de Gestió Municipal de Serveis
SA obre el procés de contractació d’un/a
maquinista pel Servei de Neteja Viària.
Presentació de sol·licituds del 5 al 14 d’abril
a GMSSA. Informeu-vos a les oficines de
GMSSA (c. Girona, 1). Tel. 93 865 48 47

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

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

Musicoteràpia per
a les persones grans
L a música en les persones grans ajuda a alliberar tot un torrent de memòries. És

una de les raons per les quals la musicoteràpia és un tractament molt eficaç en
persones grans amb determinades malalties o trastorns.
Actualment s'utilitzen tècniques de musicoteràpia neurológica en el tractament de
pacients amb diferents malalties: Parkinson, Huntington, Alzheimer, autisme,
traumatisme cerebral, apoplexia, etc.
En les persones amb Parkinson, el treball amb patrons rítmics regulars i constants
millora les funcions motores, ja que el ritme actua com a estabilitzador extern que
fa que el cervell controli el moviment.
En les persones grans amb demència, la musicoteràpia millora la qualitat de vida
de les persones que la sofreixen:
• En les fases lleus i moderades, la música
contribueix a preservar les capacitats cognitives i
funcionals (llenguatge, atenció, memòria),
retardant la dependència.
• En les fases moderades i avançades, la música
permet a la persona desviar el focus d'atenció dels
estímuls que no és capaç d'interpretar cap a un
estímul que té sentit i, per tant, que exerceix un
efecte calmant de l'ansietat. La música ajuda a reduir
alguns símptomes conductuals de la demència,
com l'agressivitat física i verbal.
• En un estadi avançat de la demència, encara que la persona ha perdut la capacitat
de processar el llenguatge, encara manté la capacitat de processar la música, i
així la música es converteix en una via importantíssima per a connectar-se amb la
mateixa identitat i per a comunicar-se amb l'entorn, amb els seus cuidadors,
activant la memòria biogràfica i les emocions, facilitant la col·laboració en les
activitats bàsiques com l'alimentació o la higiene.

nvelliment és el conjunt de canvis que experimentem els éssers vius amb el
pas del temps. És un procés natural que ens afectarà a tots. No obstant això, la

forma en què percebem la vellesa és una cosa social i tendim a relacionar-la amb
malaltia, xacres i dolors.
És important trencar amb aquesta visió negativa. Millorar la qualitat de vida en la
tercera edat és un repte ineludible. La qualitat de vida en la vellesa té a veure amb
diferents aspectes com les relacions familiars i afectives, la seguretat econòmica,
el suport de l'entorn social, la salut i l'autonomia.
És fonamental trencar l'associació entre vellesa i pèrdua d'iniciativa, acatar la
voluntat dels fills i començament d'una etapa d'inactivitat i dependència. Els majors
d'avui estan millor que els d'ahir. Entre els 65 i 74 anys, ens trobem amb persones
sanes, autònomes i actives.
L'entrada en la vellesa a través de la jubilació és un moment per a dur a terme nous
projectes, cuidar la salut i gaudir de coses noves. L'Organització Mundial de la
Salut defineix l'envelliment actiu com el procés d'optimització d'oportunitats de
salut, participació i seguretat, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida a mesura
que les persones envelleixen. No es tracta tan sols d'una activitat física o
econòmica. També parlem d'una participació social, cultural i cívica.
Les persones grans avui dia són persones felices, que fan exercici, cuiden la
seva alimentació i participen en activitats de la comunitat. S'ha fet un gran pas per
a trencar l'estereotip d'un grup passiu i dependent.

Cap a una vellesa activa
E



Salut

- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

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

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

C/ Salvador Codina, 19 - Tel. 93 865 28 15
Caldes de Montbui  (hores convingudes)
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c/ Avel·lí Xalabarder, 17 - tel. 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

Quan cafè es pot prendre
al dia?
S i el cafè és una de les begudes més consumides en el món, no és només pel

seu sabor, sinó també pel seu efecte estimulant, que es deu al seu contingut
en cafeïna, un alcaloide present de forma natural en la planta del cafè.
El cafè té cabuda dins d'una dieta saludable, però si prenem massa podem sofrir
efectes adversos per la ingesta excessiva de cafeïna, com nerviosisme, ansietat,
insomni, nàusees, mal de cap o acceleració del ritme cardíac, entre altres.
Ara bé, quant és massa?

L'Autoritat Europea de Se-
guretat Alimentària (EFSA)
estima que 400 mg al dia (de
quatre a cinc tasses de cafè)
no té efectes negatius per la
població general (200 mg/dia
en el cas de dones emba-
rassades o lactants), però tot
depèn de la sensibilitat de
cada persona. Més encara
quan es tracta d'un alcaloide
que genera tolerància, és a dir,
advertim menys els seus

efectes si el consumim habitualment.
Però, quanta cafeïna hi ha en els productes que consumim?
La cafeïna no sols està present en el cafè. També podem trobar-la —fins i tot en
quantitats superiors— en altres begudes de consum habitual.
Aquests són alguns exemples:
Cafeïna en un refresc de cola (llauna de 330 ml): 35 mil·ligrams.
Cafeïna en una tassa de te (240 ml): entre 30 i 50 mil·ligrams.
Cafeïna en una tassa de cafè (200 ml): entre 80 i 100 mil·ligrams.
Cafeïna en una beguda "energètica" (500 ml): 150 mil·ligrams.

Els protectors d'estómac
n protector gàstric és un medicament que serveix per a evitar els problemes
que ocasionen els àcids en l'estómac. Es prenen habitualment per a prevenir

algunes patologies com el reflux o l'úlcera duodenal entre altres. Entre els més
coneguts, s'hi troben l'omeprazol o el pantoprazol.
Aquests medicaments han d'administrar-se en dejú entre mitja hora i una hora
abans dels menjars amb aigua o suc, evitant els refrescos i altres tipus de begudes.
Un error comú és prendre'l tot just havent dinat o després de beure alcohol per a
calmar la cremor d'estómac, si bé existeixen altres medicaments específics per a
això com és el cas de l'Àlmax.
Actualment, es calcula que el 10% de la població espanyola pren algun protector
d'estómac de manera usual.
Cal tenir en compte, no obstant això, que fer servir-ho de manera abusiva i sobretot
quan aquesta administració es realitza sense supervisió mèdica, pot causar danys
lleus com a diarrees, restrenyiment, gasos, vòmits o altres més importants com
l'anèmia, maldecaps o fins i tot afeccions cardíaques.
Existeixen alternatives naturals que poden aplicar-se per a millorar els símptomes
de l'acidesa i el reflux com pot ser consumir pomes, vinagre de poma, àloe vera,
bicarbonat de sodi o infusions de camamilla i sempre, com és habitual, és molt
aconsellable seguir una dieta equilibrada i practicar algun tipus d'exercici físic.

U
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

El Fondant, què és i quins són
els seus principals usos

Consulta la nostra carta

l Fondant és una pasta feta amb
sucre, d'aspecte molt similar a la

plastilina amb la qual es cobreixen tota
classe de dolços com a pastissos,
dònuts, cupcakes o galetes. El seu
principal avantatge és que és molt
emmotllable, per la qual cosa permet
fer tota mena de detalls, encara que
aquests siguin molt petits.
La paraula fondant prové del francès
fondue, "que es fon", precisament
perquè és això el que passa en el
moment en què el fondant entra en
contacte amb la boca.
De sabor dolç i color blanc, el fondant
pot acolorir-se i saboritzar-se (vainilla,
llimona, coco, ametlla...) al gust de
cadascun.

Existeixen bàsicament tres tipus de
Fondant:

- Fondant Estès: també anomenat
fondant americà o pasta laminada.
Aquest s'elabora de manera casolana
amb els següents ingredients: sucre
glass, aigua, glicerina,
glucosa, gelatina, mantega o margarina
i un saboritzant.

- Fondant amb malvins (malvaviscos):
La diferència és que s'utilitzen malvins
substituïnt la gelatina, la, glucosa i la
glicerina.

- Fondant industrial o comercial: que
es ven ja fet, per la qual cosa apart dels
ingredients ja mencionats, sol contenir
estabilitzants i conservants.

En els dos primers casos, el preu
s'abarateix molt i a més permet barrejar
els colors de manera manual, motiu pel
què poden obtenir-se més matisos i
tonalitats. En l'últim cas, s'estalvia molt

E temps en la preparació i es manté en
perfecte estat per molt més temps.

Per a realitzar les figures, al fondant se li
sol afegir un producte, el C.M.C

(Carboximetilcel·lulosa).; un pols esta-
bilitzador que també aporta viscositat a
sopes, cremes i altres menjars i que
aporta al fondant una major elasticitat.
EVA REMOLINA



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 misteri de la creu de Jesús

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

Enviar currículum a:
cp@caldesparquet.com

www.revistatotcaldes.com
la informació on-line!

   Quan Rembrandt va morir en 1669, el notari que va fer l’inventari dels seus bens va
anotar el següent: “L’únic llibre trobat a la seva casa va ser la Bíblia, llibre que va
acompanyar al pintor durant tota la seva vida”.
   Des de molt jove, Rembrandt va il·lustrar nombroses escenes de la Bíblia en les qual
sovint es va representar a sí mateix enmig dels personatges. No obstant això, es pot
apreciar una diferència: en les seves obres de joventut està entre els espectadors; en
canvi amb l’edat, el pintor passa a ser un participant. És com si captés a poc a poc el
sentit de la mort de Jesús. En un dels seus quadres es veu a uns homes aixecant la
creu en què Jesús estava clavat. Rembrandt es va pintar a sí mateix sota la forma d’un
personatge que va ajudar a aixecar la creu. Rembrandt va tenir la profunda intuïció que,
si Jesús va morir en la creu, els homes que el van clavar en ella no van ser els únics
responsables, sinó que ell mateix, Rembrandt, era culpable. Ell també va contribuir a
la mort de Jesús, perquè Jesús va morir per tot el món.
   A poc a poc el pintor captaria aquesta gran veritat i els seus quadres deixarien veure
a un home meravellat, guanyat per l’amor de Jesús, el Fill de Déu.

—————————
   T’oferim gratuïtament el llibretó: “Decisions a l’ombra de la creu” del Dr. Lluis Palau.
Pots demanar-lo enviant-nos aquest retall a l’Apartat de Correus, 105 de Caldes,
indicant-nos la teva adreça i t’ho enviarem per correu sense cap compromís per la teva
part.

El llibre «En temps difícils un xic de
felicitat», de l’autora Josepa Forns,
es va fer la presentació el dia 22 de
març a la sala de Pere Casaldàliga a
l’Editorial Claret.
Segons el ponent Agustí Olivares
director de l’Escola Thau de
Barcelona: Si teniu cabòries al cap,
mal de cor, o angoixa, si l’obriu al
atzar i al llegir qualsevol de les seves
reflexions. Aleshores quan ho
hagueu fet, un dels pensaments de
l’autora es fondrà sota la vostra
llengua, com un medicament, i
tindreu el cap clar, el cor alegre i
l’angoixa s’esvairà.
Aquest llibre pot ser molt bé un
manual per la meditació.
«És un brollador de vida».
Aquest acte va estar acompanyat
amb música de Xesco Camps al
piano i la soprano Marta de la Riva.




