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Agenda

Membres associats de:

Dijous 5 de maig
19h – Biblioteca
 Presentació del llibre “De un tiempo y
un lugar”, de J.Manuel Villa Lobos.
Entrada lliure.

Divendres 6 de maig
18h – Biblioteca
L’hora del conte “Macedònia de
poemes”, a càrrec de Sense drama teatre
i l’edat recomanada és a partir de 4 anys.
Les inscripcions les podeu formalitzar
per whatsapp al número de telèfon 683
26 70 16.

Del 4 al 6 de maig
Caldes serà la capital europea del
termalisme amb la trobada dels
representants de la cinquantena de
ciutats que formen part de l’European
Historic Thermal Towns Association.

Diumenge 8 de maig
18.30h – Casino de Caldes
Dansa Ego de Humancía Jove
Companyia de Dansa. Preus: 8/10/6
Euros.

19h - Centre Democràtic i Progressista
A Partir del silenci, amb Silvia Bel i Juan
Manuel Galeas.

Dimarts 10 de maig
De 9 a 13 h i de 16 a 21 h.  Escola Pia
Campanya de donació de sang a
l’Escola Pia. Org. Banc de Sang i teixits i

col.labora l’alumnat de 3r d’ESO de
l’Escola Pia, l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i l’Associació de Donants de
sang del Vallès Oriental

Diumenge 15 de maig
18.30h – Casino
“L’Elvis del metro, mind the gap!” amb
Ferran Devesa Coll, Valeria Pisati i
Eduard Serra. Preu: 8/10 euros.
Estudiants 6 euros. Obra còmica,
musical, reflexiva, ambientada al metro
de Barcelona, aquell subescenari on tot
és posible.



33333

Actualitat

J

48 pacients amb Covid persistent
participen en l’estudi pilot sobre els
efectes de la balneoteràpia

a ha començat des de dilluns la fase
de tractaments termals del primer

grup que participa en l’estudi pilot sobre
els “Efectes de la balneoteràpia en
pacients amb COVID-19 persistent”. Es
tracta d’una investigació impulsada per
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i que
porta a terme el Grup de recerca
músculo-esquelètica de l’Institut Hos-
pital del Mar d’Investigacions Mèdiques
(IMIM) amb la biòloga Natàlia Garcia
Giralt com a investigadora principal de
l’estudi.

Els tractaments es fan en 12 sessions
en el Balneari Termes Victòria, a dies
alterns i en grups de 6-8 pacients, de
manera que cada grup fa 3 sessions a
la setmana durant un mes.
L’objectiu de la investigació és
comprovar la millora obtinguda en 48
pacients amb Covid persistent que se
sotmetin al tractament termal rebut en un
balneari de Caldes.
Malgrat que ja han començat els
tractaments, la prova pilot continua
oberta a totes les persones amb COVID
persistent que hi vulguin participar.

Joan Anglí, director del Grup Victòria,
ha comentat que es fan tres tractaments:
un primer dins de l’aigua que ajuda a
treballar l’aparell locomotor, un segon
tractament dins les dutxes circulars, i un
tercer tractament que es basa en les
inhalacions de vapor i s’aprofita per
treballar l’aparell respiratori. A més
durant dos dies es treballa la recuperació
via fisioterapeuta.

L’alcalde Isidre Pineda ha recordat que
la història termal de Caldes de Montbui
sempre ha estat molt relacionada amb
la recuperació de certes malalties, però
en especial després de l’esclat de la
covid, han vist l’oportunitat de posar en
valor les aigües mineromedicinals, ja
que són bones en la recuperació de
certes patologies, especialment les
respiratòries.

Vicky Véjar, una de les persones
afectades persistents de la Covid-19 a
Catalunya, ha comentat que tenen
esperança que aquest estudi pugui
ajudar a millorar el seu estat de salut,
així com també gaudir de les aigües
termals per treure pressió al que estan
patint cada dia.

Característiques de l’estudi
Per conèixer les propietats dels
tractaments termals en la recuperació de
persones amb seqüeles de COVID-19,
el municipi termal de Caldes de Montbui
lidera un projecte de recerca sobre els
“Efectes de la balneoteràpia en pacients
amb COVID-19 persistent”. L’estudi pilot
permetrà comprovar la millora obtin-
guda en 48 pacients que es sotmetin al
tractament rebut en una estació
balneària que disposa d’aigua mínero-
medicinal qualificada com clorurado-
sòdica hipertermal, segons els compen-
dis d’Hidrologia Mèdica.

En l’estudi s’inclouen 48 pacients amb
COVID-19 persistent que reben una
balneoteràpia programada i el tracta-
ment habitual i es compararan amb un

grup de pacients control que només
rebran el tractament habitual. Els
participants de l’estudi seran pacients
visitats a la Unitat post-COVID de
l’Hospital del Mar, seguint el protocol
establert pel mateix hospital, o bé
ciutadans de Caldes de Montbui i de la
resta de la comarca.

La primera fase de l’estudi va començar
el mes de febrer amb una crida a la
participació que es manté oberta.
Els participants de l’estudi han de ser
majors de 18 anys amb COVID
persistent, és a dir, amb símptomes de
fatiga, dificultat respiratòria, tos, cefalea,
dolor muscular, dolor articular i dolor
toràcic, erupcions, caiguda de cabell,
o debilitat a les ungles. O bé amb
seqüeles neurològiques com dificultat
de concentració, parestèsies, trastorns
del son, ansietat i alteracions de l’estat
d’ànim. Per contra, seran motiu
d’exclusió de l’estudi pilot, aquells
pacients amb evidència física de
patologia: analítica general amb
alteracions sobre els valors de
referència, radiografia de tòrax anormal,
diagnòstic de càncer, infeccions
cròniques o malalties autoimmunes.

JDB
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L a CUP Caldes ha denunciat  que el
darrer concurs per a professora del

Taller d’Art ha estat declarat nul de ple de
dret per part de dos organismes de la
Generalitat i finalment també pel propi
Ajuntament. A més, el Síndic de Greu-
ges ha intervingut per altres irregularitats
relacionades amb l'avaluació de la
segona classificada.

El passat febrer de 2021 es va iniciar un
procés selectiu per crear una borsa de
professores pel Taller d’Art on
s’ofertaven dues places pel nou curs
escolar. El 16 de novembre del mateix
any l’Alcaldessa accidental emet un
decret on declara el concurs nul de ple
dret a instàncies d’un organisme de la
Generalitat. Cal destacar que la nul·litat
de ple dret és l’afecció més greu que
pot patir un acte administratiu, que es
considera excepcional i que provoca
que tots els fets passats desapareguin
a nivell administratiu, com si mai
haguessin tingut lloc.

Segons la CUP,  els fets es remunten al
maig de 2021, quan totes les membres
del tribunal signen un informe on
al·leguen que algunes professores del
Taller d’Art, que avaluaven les proves
del concurs, haurien suposadament
intentat alterar el resultat de les proves
d'avaluació. El govern  municipal dona
veracitat a aquestes acusacions i
provoca que la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya entri en el cas i investigui
les acusacions fetes pel tribunal.
És per aquest motiu que el 17 de
setembre de 2021 el Cap del Servei
Territorial d’Administració Local de
Barcelona emet un informe on declara
que el concurs és nul de ple dret,
exculpant de pas també les professores
de les acusacions inferides pel tribunal.
Aquest organisme justifica la seva
decisió en detectar diverses irregula-
ritats: un nombre insuficient de membres
amb dret a vot en el tribunal, un tribunal
que a més no tindria tampoc la formació
requerida per avaluar les concursants i
que, finalment, es van recolzar comple-
tament en professorat del Taller per fer

La CUP Caldes denuncia irregularitats al procés
selectiu de professor/a del Taller d’Art

les avaluacions, fet que també seria
irregular.

Per altra banda, la regidora Marta Barnils
també ha fet públic que el Síndic de
Greuges li ha reclamat a l’Ajuntament que
les bases dels futurs concursos han de
ser molt més clares i han de permetre a
les concursants saber quina puntuació
treuran fruit dels seus mèrits. La
portaveu de la CUP ha afegit que d’altra
forma es podrien introduir subjectivitats
en les valoracions dels mèrits, fet que
segons ha denunciat, també ha passat
en aquest concurs.

El grup a l’oposició ha acabat demanant
a l'alcalde Pineda que expliqui com han
pogut tenir lloc tantes irregularitats en
un concurs de selecció de personal de
l'Ajuntament tenint en compte que ell
n’era el màxim responsable donada la
incompatibilitat del regidor de Recursos
Humans, Jordi Martín, en aquest
procediment.
Finalment, han instat el Govern d’ERC
Caldes a que repeteixi el més aviat
possible el mateix concurs públic,
aquest cop amb garanties i d’acord a la
legalitat vigent.

el 22 al 30 d’abril, va tenir lloc al
Casino la semana de la poesía, en

ella hi van intervenir: Josep Checa,
Susanna Rafart, Blanca Llum Vidal i
Àngels Marzo.

La cloenda va anar precisament pre-
sentant el llibre de poemes de la calde-
rina Àngels Marzo, amb les interven-
cions de Vicenta Pallarès, presidenta
d’Acció Cívica Calderina, vicepresi-
denta del Casino i Creu de Sant Jordi,
Lola Andrés, Sam Abrams, Jeroni Mi-
guel i Marta Pessarrodona, premi de les
lletres Catalanes i Creu de Sant Jordi. MMB

Cloenda de la setmana
de la poesia al Casino
D

ARXIU
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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 -

M ike Anane, Vania Arana i Morena
Herrera són els tres cooperants

defensors i defensores dels drets
humans que han visitat els centres
educatius de Caldes de Montbui
aquesta setmana en el marc de la gira
de primavera de la XII edició de Ciutats
Defensores dels Drets Humans, que es
fa a Catalunya entre el 25 d’abril i el 4 de
maig. Al seu pas pels municipis, els
cooperants protagonitzen diferents
activitats d’incidència política i social i,
en aquesta edició, també aborden
d’altres temes transversals com la
defensa de la terra i el medi ambient, la
defensa dels drets de les dones i el
col·lectiu LGTBIQ+, dels drets civils i
polítics i del dret a migrar i a l’asil.

Després que aquest dilluns 25 d’abril,
es presentés la gira de primavera de la
XII edició de Ciutats Defensores dels
Drets Humans, s’oferís una rebuda
institucional als activistes i es fes un acte
inaugural de la gira a Molins de Rei,
entre dimarts i dijous s’han portat a terme
les xerrades i activitats que les persones
activistes tenien programades a Caldes.

Les xerrades als centres educatius de
Caldes de Montbui van començar
dimarts al matí amb el periodista i
defensor mediambiental Mike Anane
que sota el títol “Contaminació i
tecnologia” ha parlat dels drets de la terra
i el medi ambient a l’alumnat de
batxillerat de l’Institut Manolo Hugué.
Anane denuncia els delictes ambientals
sobre abocaments de residus
electrònics a Ghana des de països
europeus i  parla  sobre l’obsolescència
programada i com s’utilitza el sud Global
com a abocador.

El programa ha continuat dimecres a
l’Institut Pic del Vent, on la cooperant
Vania Arana va parlar de “Las Kellys”
amb una xerrada titulada “L’explotació i
vulneració dels drets de les dones
treballadores d’orígens diversos” que
va oferir a l’alumnat de secundària del
centre i que també van poder seguir
l’alcalde i la regidora de Cooperació.

La XII edició de Ciutats Defensores dels
Drets Humans passa per Caldes de Montbui

Arana ha parlat dels drets de les dones
i de la seva lluita i trajectòria col·lectiva
per denunciar i visibilitzar la situació
d’explotació i vulneració dels drets de
les dones treballadores cambreres de
pisos, les quals majoritàriament són
dones migrants, per tal de visibilitzar les
cadenes globals de cures i la
precarització de les dones en el mercat
laboral.

Després de la xerada, Silvia Hidalgo,
alumne de 4 d’ESO va comentar que
era molt interessant perquè s’han pogut
concienciar respecte als drets laborals
de les dones de neteja.

Finalment, el programa calderí de les
activitats de la XII edició de Ciutats
Defensores dels Drets Humans en la
seva edició de primavera s’ha tancat
dijous amb la xerrada “La dona i l’exercici
de la llibertat” que la cooperant a El
Salvador Morena Herrera ha ofert a
l’alumnat de secundària de l’Institut
Manolo Hugué. Morena Herrera és

possiblement la defensora dels drets de
les dones més reconeguda al Salvador.
És cofundadora de la Colectiva
Feminista, una de les organitzacions
feministes més ben articulades a
Centreamèrica. Aborda casos de
violència a la llar, ofereix atenció
emocional i assessoria legal i promou
un programa de xarxes de família
solidària que proporciona una llar

provisional a dones que fugen de
situacions de violència i no tenen on
anar. També està activament implicada
en la lluita per la despenalització de
l’avortament, sobre el qual el Salvador
té una de les lleis més dures del món.
La tasca de Morena Herrera a El Salvador
es complementa amb la del cooperant i
advocat calderí Arnau Baulenas.

Com a tancament del cicle de xerrades
a Caldes de Montbui, Morena Herrera
va ser rebuda per l’alcalde Isidre Pineda
i per la regidora de Cooperació Laia
Cuscó aquest dijous a l’ajuntament.

JDB
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D el 2 al 7 de maig, les persones inte-
ressades poden adreçar-se a la

deixalleria de Caldes i emportar-se
gratuïtament fins a 50 litres de compost
per persona (cal portar el recipient).
Aquesta iniciativa forma part de les
accions incloses dins de Setmana
Internacional del Compost.

Amb aquesta mesura i sota la marca
COMPOSTVO es vol fomentar l’ús del
compost provinent de la recollida
selectiva de la fracció orgànica i
recompensar la ciutadania el seu esforç
per separar la matèria orgànica a casa
de forma correcta facilitant així que se’n
pugui obtenir compost i biogàs.

L’aplicació de compost incrementa la
salut del sòl, donant lloc a cultius més
sans i rics en nutrients. Gràcies a la matè-
ria orgànica que aporta, es beneficia la
regeneració del sòl i s’incrementa el
segrest de carboni. El cicle de la matèria
orgànica i l’aplicació al sòl del compost
afavoreixen l’economia circular i la lluita
contra el canvi climàtic.

Com utilitzar el compost:
Com a compost de classe II, és un pro-
ducte apte per a la seva utilització com a
esmena en sòls, esmena orgànica de
terra vegetal d’obra, esmena orgànica
per a plantació de clots i rases així com
per a certs enceballs i esmena orgànica
per a recuperació de sòls degradats.

-Parterres de flor: el compost s’ha
d’aplicar uniformement a tota la
superfície de l’àrea tractada, amb una
capa de gruix de 25-50 mm (2,5-5,0 m3/

Setmana Internacional del Compost
100 m2) o una proporció de sòl i
compost 3:1 (v/v). Posteriorment el
compost s’ha d’incorporar a una
profunditat mínima de 150 mm. En cas
de dubte, cal seguir les NTJ 05T (2010).
-Testos i jardineres: barrejat amb aigua,
serà de fàcil assimilació per a les plantes.

-Formant una capa superficial d’uns 3
cm: com a substrat de plantació.
-Per a jardineres, testos i escocells
d’arbres i arbustos: barrejat a parts iguals
amb terra.
- Com a fertilitzant d’hort o de gespa.
Escampant una capa d’1 cm.

Es torna a celebrar l’Aplec de
Sant Sebastià de Montmajor

esprés de dos anys sense poder-
se celebrar per la pandèmia,

enguany s'ha recuperat el tradicional
Aplec de Sant Sebastià de Montmajor
el dia 1 de maig.
Allà s'hi va poder gaudir del dia en un
ambient molt familiar, reunint-se colles
d'amics i famílies, aprofitant que hi ha

permís per fer foc i poder cuinar.
Al migdia es va celebrar la tradicional
ballada de sardanes a càrrec de la cobla
Osona, organitzat per l'Agrupació
Sardanista Calderina.
També es va celebrar el concurs de
paelles, amb un nombrós grup de joves
participants.

D

JDB
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Anem al Casino

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

L a Sala Noble de Can Rius ha acollit
aquest dimecres 27 d’abril la

celebració dels deu anys de Riure per
Viure: un projecte de la Fundació Santa
Susanna creat el 2011 amb la voluntat
d’enriquir les activitats d’animació que
es realitzaven a la institució.

L’acte ha comptat amb el testimoni de la
Sra. Montserrat Trias, fundadora del Circ
Cric, de l’ONG Pallassos sense fronteres
i del Centre de Recerca de les Arts del
Circ. Trias ha destacat la importància de
riure: “És més fàcil fer riure en situacions
de patiment que en situacions de
benestar. Tenim de tot però a vegades a
dintre ens falten moltes coses, hem
d’aprendre’n.”

En aquests deu anys de trajectòria el
grup d’animació de la Fundació Santa
Susanna ha regalat somriures i rialles
en totes les festes tradicionals celebra-
des a la institució (carnestoltes, sant
Jordi, la revetlla, festa major, castanya-
da, Nadal i cap d’any) i a la Festa Gran a
l’envelat. I així queda recollit en l’exposi-
ció de fotografies que s’ha inaugurat i
que es podrà visitar a la Fundació
durant els propers mesos.

El Sr. Isidre Pineda, alcalde de Caldes
de Montbui i president de la Fundació
Santa Susanna, va clausurar l'acte i va
agrair la dedicació la dedicació de les
persones del grup i dels professionals
que ho fan possible.

El grup d’animació està format, des de
la seva creació l’any 2011, per persones
usuàries, voluntàries, treballadores i
jubilades de Santa Susanna, i obert a
les persones que vulguin compartir el
bon humor des del voluntariat.

El grup, coordinat per l’educadora
social de la Fundació, participa i dona
suport al programa d’activitats socio-
culturals de Santa Susanna.
El proper dimecres 18 de maig es rea-
litzarà a la Fundació el taller “Compartim
somriures” obert a totes les persones
interessades.

La Fundació Santa Susanna celebra
deu anys de Riure per viure

Diumenge 8 de maig
18.30h – Casino de Caldes
Dansa Ego de Humancía Jove Companyia de Dansa.
Preus: 8/10/6 Euros.

Diumenge 15 de maig
18.30h – Casino
“L’Elvis del metro, mind the gap!” amb Ferran Devesa Coll, Valeria
Pisati i Eduard Serra. Preu: 8/10 euros. Estudiants 6 euros.
Obra còmica, musical, reflexiva, ambientada al metro de
Barcelona, aquell subescenari on tot és posible.
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El Ple aprova la denominació de tres
nous espais públics amb noms
dedicats a les dones

a sessió ordinària del ple del mes
d’abril ha donat el vistiplau a les

propostes de denominació de tres nous
espais públics de Caldes de Montbui.
En concret, els nous noms que s’incor-
poren al llistat de places i carrers del
municipi són: Mirador de la Ignasieta,
plaça de Les Bugaderes i el parc de Rosa
Sensat. Les tres noves incorporacions
són de noms de dona amb la voluntat
de continuar feminitzant els espais
públics de la localitat.

Les noves denominacions es va
acordar en la reunió de la Comissió de
Nomenclàtor que es va dur a terme el
passat 9 de març. És la segona vegada
que es reuneix aquest organisme en
aquesta legislatura per tal decidir les
denominacions de nous espais públics
del municipi. En les dues ocasions, els
nomes escollits han estat de dones amb
l’objectiu de reivindicar i fer més visible
el paper de la dona.

Ubicació dels nous espais
El Mirador de la Ignasieta és el nom
escollit per batejar el nou mirador que
s’està construint al costat de la nova
promoció d’habitatges al carrer Raval
Canyelles, just al final del carrer Rector
Alemany. Amb aquesta denominació es
vol retre homenatge a Ignasia Plans
Carreras, la que va ser la llevadora
municipal des del 1929 al 1965.

La plaça de les Bugaderes és l’home-
natge a les dones que es van passar

hores i hores rentant roba als safarejos
de Caldes de Montbui. Per això, s’ha
decidit denominar amb aquest nom la
plaça que hi ha just al darrera de
l’entrada del safareig de la Canaleta. Es
tracta de l’espai ubicat entre els carrers
General Padrós i Raval Canyelles.

Finalment, també s’ha escollit el nom de
Rosa Sensat per batejar el nou parc que
s’acaba de construir al costat de l’escola
Montbui, a la cantonada dels carrers
Doctor Fleming i Pau Casals.

L

ntoni Morral, delegat del Govern a
Barcelona, ha visitat l’Ajuntament de

Caldes de Montbui per compartir amb
l’alcalde i membres del govern algunes
de les principals inquietuds del municipi
L’agenda del delegat del Govern de la
Generalitat de Catalunya a Barcelona ha
permès una trobada institucional a
Caldes de Montbui, amb l’alcalde Isidre
Pineda i els tinents d’alcaldia Núria
Carné, Jaume Mauri i Jordi Martín.

En la trobada a l’Ajuntament, després de
signar el Llibre d’Honor, els represen-
tants de les dues administracions han
tractat temes d’interès per al municipi
sobre els quals el consistori espera
comptar amb el suport de la Generalitat.
Entre altres, s’han obert vies de diàleg

L’alcalde i el delegat del govern comparteixen
prioritats per a Caldes de Montbui

sobre l’estat del projecte de construcció
de l’Institut Escola Pic del Vent i sobre
l’actuació de millora de la seguretat a la
C-59 (en el tram que uneix Caldes i Palau).

L’alcalde també ha compartit amb el
delegat iniciatives municipals d’interès,
com ara la recent formalització de la Co-
munitat Energètica Local i els diferents
projectes d’habitatge públic actualment
en marxa (habitatge jove, habitatge
cooperatiu i habitatge polivalent).

En acabar la trobada, la comitiva ha fet
una visita l’accés de la C-59 a la
urbanització de Can Valls, punt sobre
el qual Caldes de Montbui demana una
intervenció per a la millora de la seguretat
el més ràpida i el més efectiva possible.

A
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C aldes de Montbui recupera dos
gegants.

Es tracta de dos antics gegants que ara
la Colla de Geganters han restaurat
perquè puguin tornar a lluir-se pública-
ment.
Els gegants són la Cornèlia Flora i el
Luci Caecili, dos gegants romans molt
vinculats amb el termalisme i que fa més
de 5 anys que no es feien servir.

La presentació oficial dels gegants es
va fer el dissabte 30 d’abril.
Segons el programa, a les 11.30 els
gegants es van plantar a l’avinguda Pi i
Margall, a l’alçada del carrer Montserrat.
I, a les 12 h va començar la cercavila.
Durant el trajecte, els gegants van fer
una primera ballada a la plaça Cata-
lunya, en homenatge a a l’associació
de veïns del barri Catalunya, que va ser
la que originàriament va construir els
gegants.
Un cop arribats a la plaça de la Font del
Lleó, es va fer l’estrena oficial del nou
ball de la Cornèlia Flora i el Luci Caecili.

La nova música que a partir d’ara
acompanyarà el ball d’aquests gegants
l’ha composada Joan Tous, graller de la
Colla.

L’Ajuntament ha invertit 2.800 euros per
finançar part dels treballs de restauració
d’aquestes figures del patrimoni cultural
municipal.
En concret, l’Ajuntament ha finançat el
nou vestuari mentre que la Colla de
Geganters ha assumit la resta del cost
dels treballs de recuperació.

La restauració s’ha dut a terme ara
aprofitant que Caldes de Montbui
acollirà l’Assemblea general de
l’Associació de Viles Termals Històriques
Europees (EHTTA).
De fet, els gegants romans es conver-
tiran en els protagonistes de la trobada
de viles termals europees i estaran
instal·lats dins de les Termes Romanes
on, durant tota la propera setmana, es
podran veure.

Caldes recupera dos antics gegants
romans: la Cornèlia Flora i el Luci Caecili

Uns gegants històrics i amb molta
història
El Luci Caecelli va ser el primer batlle
que, segons els documents, hi va haver
a Caldes de Montbui. Mentre que la
Cornèlia Flora és la primera dona que
està documentat que es va banyar als
banys termals del municipi.

Un fet històric perquè en aquella època
les dones no estava permès que fessin
servir els banys termals. Són, per tant,
dues figures amb una càrrega històrica
important i molt significatius pel que
representen.

La Cornèlia Flora i el Luci Caecili es van
construir el 1994 per part de l’Associació
de Veïns del barri Catalunya. Però aquell
mateix any els van cedir a la Colla de
Geganters de Caldes de Montbui.
Des d’aleshores, han estat els respon-
sables d’aquestes figures que, amb els
pas del temps, s’han anat fent malbé
fins el punt que feia anys que ja no es
podien exhibir en públic.

La restauració s’ha fet en un taller
especialitzat en gegants. També s’ha
confeccionat roba nova. L’encarregada
de vestir els gegants ha estat la Montse
Barrull, una modista calderina que ha
dissenyat les robes tal i com eren a
l’època. Ella va vestida amb un barnús
com els que es feien servir als banys
termals de l’època i ell llueix un vestit de
batlle romà.

Colla de Geganters. Festa Major 2017
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Opinió

Resposta a les declaracions de l'Alcalde
Pineda sobre el Taller d'Art

e vist les seves declaracions a l'últim
Ple del 28 d'abril i a VOTV. M'han

deixat perplexa i em veig forçada a
respondre-les, com a treballadora del
Taller d'Art durant trenta anys i com a
directora durant els últims vint.

Els fets són que davant la propera
jubilació de dues professores calia
constituir la borsa de treball i preparar
les proves de selecció de candidats.
L'Equip de Govern i els seus assessors
jurídics van redactar les bases del
concurs i van constituir el tribunal. Com
vostè ja sap nosaltres com a pro-
fessores no formàvem part del tribunal i
no vam tenir cap autoritat per intervenir
en el procés. Va ser l'Ajuntament el qui
va demanar el nostre assessorament
atès que el tribunal que van formar no
tenia especialistes en art. La nostra
intervenció per tant va ser a nivell
d'opinions professionals però sense
vot ni cap possible incidència en el
resultat. Però els nostres criteris sembla
ser que no li van agradar. I en data 27 de
maig de 2021 vostè va reaccionar contra
nosaltres comunicant a la Direcció
General d’Administració Local de la
Generalitat un expedient informatiu on
comunicava que professores del Taller
d’Art, en qualitat d'assessores, havien
intentat "interferir i ingerir en els resultats
final de les proves".

La Generalitat ho va investigar i va emetre
un informe resolent que "no es
considera procedent cap actuació
disciplinària contra les assessores que
han intervingut en el procés" atès que
no formaven part del tribunal.
Però en canvi resol que cal anul·lar tot el
procés de substitució i recomençar-lo
des del principi per un seguit
d'irregularitats en la composició del
tribunal. Segons aquest informe cal
declarar la "nul·litat de ple dret" perquè
"el tribunal està mal constituït". Les
causes són: hi ha "falta de quòrum en
les reunions al haver-hi només dos
membres amb dret de vot al tribunal",

"un dels membres no té la titulació
adequada" (és de categoria C1 i es
convoca una plaça A2), i calia "garantir
la presència en el tribunal de persones
amb coneixements especialitzats sobre
el contingut de les places". I a més tots
els membres del tribunal eren
treballadores de l'Ajuntament quan "un
terç del tribunal han de ser representants
de l'Escola d'Administració pública o bé
proposats per aquesta escola". I a la
pàgina 7 conclou que ha estat un
procés "viciat de
nul·litat". I tot això, Sr. Pineda, són vostès
els qui ho van fer malament.

Cal afegir que prèviament hi havia hagut
una altra irregularitat greu: es va
excloure una candidata per "no complir
amb les bases del concurs". Aquesta
persona va acudir al Síndic de Greuges,
qui el 8 de setembre va obligar a
readmetre-la oficialment, perquè
segons el Síndic "les bases del procés
eren incorrectes". I a corre-cuita es van
veure obligats a rectificar-les.

Cal tenir en compte que
aquest procés de jubilació
estava previst des de feia molt
de temps. Sorprèn que s'hagi
fet tot tan malament, quan el
que corresponia en aquest
cas era, com vostè ja sap,
haver-lo realitzat de manera
exemplar.

El fet és que vostè, Sr.
Alcalde, l'Equip de Govern i
els seus assessors jurídics
s'han equivocat. I enlloc
d'assumir la seva respon-
sabilitat i reconèixer els seus
errors ara es pren la llibertat
d'acusar en públic les
professores del Taller d'Art
d'"irregularitats molt greus",
com si fóssim nosaltres les
causants de tot aquest
desgavell. Quan vostè sap
que la veritat no és aquesta,

doncs el 16 de novembre de 2021 en
un decret d'alcaldia, després d'haver
rebut l'informe de la Generalitat, van
decidir iniciar el procés d'anul·lació des
de la constitució del tribunal, el què s'ha
dut a terme en aquest darrer Ple. I tot això
vostè ho sap perfectament. És per això
que les seves declaracions públiques
m'han indignat profundament .

Per sort les meves vivències al Taller d'Art
durant aquests trenta anys han estat
magnífiques. I la tristesa del què ha
passat aquests últims mesos no
aconseguirà enterbolir-les. Entre tots els
membres del Taller d'Art, alumnes, pares
i professores hem construït des de fa
quaranta anys un espai cultural molt
estimat i valorat per els ciutadans i
ciutadanes de Caldes, que són en
definitiva els seus veritables propietaris.

Cristina Arañó Delgado

per Cristina Arañó Delgado, directora del Taller d'Art (2001-2021).

H
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
29/04/2022
Núm. Oferta
325552 MECÀNIC/A INDUSTRIAL
325298 CAMBRER/A CAPS DE

SETMANA
325528 NETEJADOR/A PER RESIDÈNCIA
325087 AUXILIAR MÀQUINA DE
FABRICAR CAIXES
324943 ESTETICIEN AMB EXPERIÈNCIA
324777 PEÓ FUSTERIA
324756 OPERARI/ÀRIA TALLER

METAL·LÚRGIC (SOLDADURA)
324700 XOFER DE CAMIÓ

(C+E HORARI TARDA-NIT)
324699 MANICURA/PEDICURA

AMB EXPERIÈNCIA
324679 OPERARI FUSTER

(CAMPERITZACIÓ)
324663 OPERARI/ÀRIA MAGATZEM

(GESTIÓ COMANDES)
324395 OPERARI COL·LOCACIÓ

PARQUET / PERSONA PER
BOTIGA

324086 AJUDANT MUNTATGE/
INSTAL·LACIÓ D’ALUMINI I VIDRE

323808 AUX. INFERMERIA /
AT. SOCIOSANITÀRIA
(PER RESIDÈNCIA)

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

MUNTATGE DE MAQUINÀRIA
(DEPT SAT)

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  2022 per a
projectes de cooperació
al desenvolupament i
solidaritat amb els pobles
més desfavorits
El període per presentar les sol·licituds per
a la concessió de subvencions per a
projectes de cooperació al desenvo-
lupament i solidaritat amb els pobles més
desfavorits, és fins el 25 de maig.
Consulteu les bases

Ajuts escolars per al curs
2022/2023
La sol·licitud s’ha de presentar al
Departament d’Acció Social de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui per tal de revisar la
documentació requerida (és molt important
presentar tota la documentació obligatòria).
Recordeu que cal demanar cita prèvia
trucant al número de telèfon 93 865 54 20
o a través de l’enllaç de sol·licitud de cita
prèvia que trobareu al web municipal.
Posteriorment la documentació caldrà
lliurar-la a l’OAC de l’Ajuntament per
registrar-la. El període de presentació de
sol·licituds s’inicia el 3 de maig i finalitza el
16 de maig, ambdós inclosos. Imprescin-
dible presentar-les dins el termini establert.
Més informació a la web de l’Ajuntament.

Club de Feina +16:
Tallers pràctics
Ja sabeu a què dedicar-vos? El Club de
Feina +16 us ajuda amb uns tallers pràctics.
Consulteu dates i inscriviu-vos a
clubfeina16@caldesdemontbui.cat Les
dates i els tallers programats d’abril a
setembre de 2022 són:
• El 31 de maig i el 2 de juny. Taller “Defineix
el teu objectiu professional a través del
joc i adaptem-nos als canvis del mercat
laboral”.
• El 4 i l’11 de maig. Taller “Instagram,
Linkedin i TikTok per a la recerca de feina”
• El 28 i 29 de setembre. Taller “Entrevista
curricular vs entrevista per competències”

Inscripcions al
«CALDESTIU 2022»
Del 27 de juny al 29 de juliol, es farà el
Casal Municipal d’Estiu i el Club Jove.
Preinscripcions del 3 al 10 de maig a
www.caldesdemontbui.cat
o presencialment amb cita prèvia.

Servei de Salut per a
joves.  Properes cites:
12 i 26 de maig
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.

Espai de recerca de feina +16
El Club de Feina +16 ofereix els dimarts
d’11 a 13 h, sessions per a joves, a partir
de 16 anys, de suport i orientació
professional per accedir al món laboral.
Demaneu cita prèvia a La Piqueta

OAC360º. Ajuda a la
tramitació electrònica
i cita prèvia
Accediu-hi trucant al T.93 8651440, enviant
un A/e. a oac360@caldesdemontbui.cat o
omplint el formulari que trobareu a
www.caldesdemontbui.cat.
De dilluns a divendres, de 8 a 20 h (excepte
festius).
Cita prèvia a www.caldesdemontbui.cat/
citaprevia

Punt de voluntariat i
entitats: les AMPES fan
una crida de voluntariat
pel LECXIT, sessions de
lectura amb infants
Les AMPES de les escoles de primària, a
través del Punt de voluntariat i entitats, fa
una crida per al LECXIT, lectura per a l’èxit
educatiu.
Adreceu-vos a:
educacio@caldesdemontbui.cat, a l’escola
d’infantil i primària on vulgueu fer el
voluntariat o a la Biblioteca Municipal de
Caldes de Montbui.

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

La Ligirofòbia: la por
als petards i als globus
L a Ligirofòbia o fonofòbia és una por de tipus irracional a qualsevol esclat o

soroll fort i inesperat com pot ser el d'un globus, un petard, una explosió o fins
i tot un crit.
És una por patològica que a vegades no només és provocada per una exposició
real a l'estímul, sinó simplement a la possibilitat que aquest succeeixi.

És cert que a la major part de la població li desagraden els sorolls molt alts, però
aquest fet comença a ser preocupant quan incapacita per a la vida normal o bé
quan les reaccions davant aquesta situació són totalment desproporcionats.

Les causes que poden originar la Ligirofòbia són diversos, i encara que en la seva
majoria són traumes produïts durant la infància, també poden succeir en qualsevol
moment de la nostra vida.
La hipoacúsia és un altre possible origen d'aquesta intolerància al soroll excessiu,
per la qual cosa també ha de descartar-se mitjançant una adequada revisió auditiva.

Els símptomes poden variar en funció de la gravetat, però els més comuns són:
- Dificultats per a respirar.
- Augment de la freqüència cardíaca.
- Sudoració.
- Tremolors.
- Vòmits i nàusees.
- Ansietat.

Afortunadament, aquesta fòbia, igual que la resta, pot curar-se amb ajuda d'un
professional que començarà un tractament adequat consistent en l'aplicació de
tècniques de relaxació, en una aproximació progressiva a les situacions que
provoquen la por, així com a l'aprenentatge de la gestió de les emocions.



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

Tot el que necessites
saber de l’al·lèrgia de
primavera
L es al·lèrgies a la primavera són una de les principals preocupacions dels qui

les sofreixen. Encara que els antihistamínics són molt efectius per a alleujar
els símptomes, a la primavera augmenta de manera notable la simptomatologia.
L'al·lèrgia és una reacció exagerada de l'organisme davant un al·lergogen, una
substància que percep com a nociva, però que en realitat no ho és. El contacte
posa en marxa una resposta immunitària que es manifesta en diferents òrgans.
El pol·len d'algunes plantes és el principal agent que causa l'al·lèrgia a la primavera.
L'al·lèrgia al pol·len té un caràcter estacional molt marcat, i el quadre pot ser de
caràcter lleu i provocar únicament molèsties nasals, o greu si afecta el sistema
respiratori i ocular. Els símptomes més comuns són: congestió nasal, esternuts,
llagrimeig, tos seca i dificultat respiratòria.
És fonamental saber diferenciar entre els símptomes propis d'un refredat comú
amb els de l'al·lèrgia primaveral. Una persona que sofreix al·lèrgia primaveral
manifesta els símptomes durant tota l'estació, mentre que si es tracta d'un refredat,
a penes duren uns pocs dies.

Encara que no hi ha cap mesura 100% infal·lible per a evitar l'al·lèrgia primaveral,
sí que hi ha alguns trucs:
. A l'hora de viatjar amb cotxe, és aconsellable mantenir les finestretes tancades.
. A casa, el més aconsellable és ventilar totes les habitacions a primera hora del
matí durant quinze o vint minuts, i després mantenir-les tancades.
. Cal evitar sortir al carrer en els dies de més pol·linització, així com quan hi hagi
més vent. A l'hora de fer activitats esportives, el millor és practicar-les en espais
tancats.

Encara que cap remei casolà curarà l'al·lèrgia primaveral, sí que hi ha diversos
que són estupends per a combatre els símptomes:
. Els bafs amb fulles d'eucaliptus obren les vies respiratòries i afavoreixen l'expulsió
de la mucosa.
. Prendre dues culleres de vinagre de poma dissoltes en aigua tres vegades al dia
per a respirar millor i reduir el mal de coll.
. És essencial tenir la casa neta perquè estigui lliure de fongs i pol·len.
. Els cítrics són excel·lents per a combatre l'al·lèrgia primaveral gràcies al seu alt
contingut en antioxidants i vitamina C.
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Carxofes saltades
amb pernil

es carxofes és un vegetal consumit des de l'edat mitjana.
La varietat blanca de tudela és una de les més exportades.

Una de les formes habituals de cuinar-la és com la presentem
avui: un plat senzill i ràpid d'elaborar però molt, molt saborós.

Els ingredients per a 4 persones (aproximats) són:
- 12 carxofes
- 12 grans d'all
- 1 ceba
- 500 g de pernil curat
- Oli d'oliva verge extra
- Sal

Preparació:
Comencem rentant les carxofes, tallant-les el tronc i treient
les capes exteriors fins a arribar a la part interior més clara.
En una olla amb aigua i sal, posa-les a coure fins que estiguin
toves, durant més o menys uns 25 minuts.
Quan hagi transcorregut el temps, les traiem, escorrem i tallem
en trossos.
En una paella o olla, fregirem en oli, els alls tallats en làmines,
la ceba picada i el pernil serrà.
Quan tot estigui daurat, afegim les carxofes i ofegarem durant
uns 6 o 7 minuts.
Servirem calent.

RESTAURANTE CHINO
COMIDA CHINA i SUSHI

A DOMICILIO
i PARA LLEVAR

Tels. 93 862 63 99
93 865 40 09

Menú del día 6,50 i 7,95 euros

PEKÍN

c/ Aparici, 4  - CALDES

L
ls esmorzars amb encant estan de moda, i
podem preparar-los a casa.

Recordem que és el primer àpat del dia, i és
necessari que sigui equilibrat i nutritiu, a més de
ric i vistós.
Incorporar fruites ens ajudarà a complir amb
aquests requisits, ja que és un aliment saludable
i ple de color. I és que la presentació dels plats és
molt important.

Unes simples torrades amb forma de cor (o amb
forma d'animalons pels més petits); el mateix suc
de sempre, però en la copa; un toc de color amb
els tovallons... faran als complimentats una idea
que ens importen i de què hem preparat el
desdejuni amb detall i afecte.

Si és per a infants, no pot faltar una ració de lacti,
unes torrades tallades en formes divertides, un
got de suc amb palletes de colors o una broqueta
amb boletes de fruites.

Si el desdejuni és per un adult, tindrem en compte
els seus gustos, ens adaptarem als seus cos-
tums i intentarem sorprendre'l amb la presentació.
Uns croissants recentment enfornats, un assor-
timent de melmelades, un bon suc casolà, i un
cafè, amb una vaixella bonica.
Triomfaràs si segueixes aquests consells.

Esmorzars bonics
per sorprendre:
com fer-los a casa
E



Serveis
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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

Cortesia
Com estàs?  Bé, gràcies.
  La pregunta és tan trivial com la resposta. Sovint no és més que una
formalitat, una manera de començar una conversa, sense que el qui fa la
pregunta tingui massa interès per l’estat del seu interlocutor. En general, el
que contesta no s’enganya. El “Bé, gràcies” és tan formal com maquinal. No
es vol imposar els problemes personals a algú a qui aquests no li interessen
massa. No obstant, darrera d’aquesta fórmula trivial poden amagar-se
immenses angoixes. En el fons de sí mateix cadascun sent la necessitat de
ser comprès. En aquest món on predomina l’egoisme, on trobar algú que
tingui un real interès pel seu proïsme?.
    El Senyor Jesús es preocupa diàriament pel nostre estat. Per nombrosos que
siguin els éssers humans en el nostre planeta, Ell s’interessa per cadascuna
de les seves criatures i desitja que tinguem una trobada personal amb Ell.
   No li contestem un  “Bé,  gràcies”. Exposem-li totes les nostres preocu-
pacions; només Ell pot comprendre’ns perfectament i respondre’ns. En la
nostra societat moderna, en la que l’interès pels altres es resumeix en
algunes paraules de cortesia, tingues en compte que Jesús t’estima i que
pots explicar-li a Ell tot.

Que tinguis un bon dia!

administració local ha dedicat des
del cap de setmana tots els

recursos a blindar-se per tal de mantenir
controlat l’intent de segrest del sistema
informàtic de l’entitat. Per aquest motiu,
ha suspès tota l’activitat relacionada
amb la gestió i la tramitació adminis-
trativa, que serà restablerta quan es
pugui garantir una reobertura segura.

L’alcalde, Isidre Pineda, ha comparegut
aquest dimants per demanar a la
població tota la paciència i col·laboració
possible davant aquesta “lamentable
situació d’excepcionalitat i de gravetat” i
ha assegurat que s’estan “senguint amb
rigor tots els protocols per defensar la
integritat telemàtica de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui”.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui
encara avalua els efectes de l’atac i
avança que el restabliment dels serveis
no serà immediat i serà paulatí. Fins
llavors, es manté el servei de registre
d’entrada presencial.
En paral·lel, l’Ajuntament ha actuat po-
sant aquest fet delictiu en coneixement
de Mossos d’Esquadra i de l’Agència
de Ciberseguretat de Catalunya.

L’

L’Ajuntament treballa
en la restauració del
sistema informàtic
municipal després de
l’intent de segrest patit
durant el cap de setmana




