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UCIC i Ajuntament arriben a un acord
per obrir de nou al trànsit l'avinguda
Pi i Margall els dissabtes al matí



22222

Edició i direcció:
Jonatan del Amo Banyuls

Telèfon: 93 865 17 21
totcaldes@revistatotcaldes.com
www.revistatotcaldes.com

Distribució:
Caldes de Montbui i rodalies
D. Legal: B-7110-1986

TOT Caldes, en cap cas, no respon del contingut
dels articles i missagtes comercials de l’edició.
Solament els seus autors en són responsables, i
per això, s’han d’enviar signats, amb DNI i Telèfon.
Resta prohibit reproduir total o parcialment els
articles i/o els anuncis d’aquesta publicació.
No s’admeten articles sota pseudònims.

Agenda

Membres associats de:

Diumenge 15 de maig
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.

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.

Dilluns 16 de maig
17.30h – Biblioteca
“Conversem sobre el dol: l’anhel del
retrobament”.
A càrrec de Clara Gomis, psicòloga i
Manuela Castro, treballa-dora social de
la Fundació Sociosa-nitària Santa
Susanna.
Org. Fundació Santa Susanna.

Dimecres 18 de maig
D’11 a 12.30h – Fundació Santa Susanna
Taller “Compartim somriures”. Riure per
viure. Inscripcions Fundació Santa
Susanna.

19h – Sala de les Cuines de Can Rius
Conferència “Hidrogen, energia neta”,
amb Xavier Giménez, Dr. En Química i
professor titular UB.
Org. Aules d’Extensió Universitària “Delfí
Dalmau i Argemir” de Caldes de Montbui.

Dimecres 25 de maig
19h – Sala de Les Cuines de Can Rius
Conferència “Analitzar i comprendre un
quadre”, amb Josepa Salvat, llicenciada
en Belles Arts.
Org. Aules d’Extensió Universitària “Delfí
Dalmau i Argemir” de Caldes de Montbui.

Dijous 26 de maig
18.30h  - Biblioteca
Còmic Club Caldes. Lectura de l’obra La
levedad de Catherine Meurisse. El club
de lectura Còmic Club Caldes pretén
fomentar el món del còmic: la seva

edició, les il·lustracions, les temàtiques,
els guions, etc. Es tracta d’un espai de
reunió on intercanviar idees i opinions
a partir de la lectura d’uns títols
prèviament seleccionats.

Divendres  27 de maig
2.15h – Casino
HumorMAXimo, amb Max Marieges i
Bianca Kovacs. Preu: Venda anticipada
15 euros. Taquilla 20 euros.
Org. Soko Comedy.

Dissabte 28 de maig
17h – Parc de l’Estació
50é Aplec de Sardanes de Caldes de
Montbui, amb les cobles Marinada i
Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
Org. Agrupació Sardanista Calderina.

Fins el 31 de maig
Museu Thermalia
Exposició “Mas Manolo, art i vida”.

Fundació Santa Susanna
Exposició de fotografies “10 anys de
riure per viure”.
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quest dimarts al matí, l'Ajuntament i
la Unió de Comerciants i Industrials

de Caldes de Montbui (UCIC) han
presentat en roda de premsa els acords
presos pel que fa a l'ús de l'avinguda Pi
i Margall i als seus usos futurs.
Les converses van començar amb la
petició de part del part del comerç calderí
de reduir les hores de restricció del
trànsit a Pi i Margall els caps de setmana.
A aquesta qüestió l'Ajuntament va afegir
la necessitat de plantejar una acció de
futur per a la millora urbanística del
principal eix cívic i comercial calderí.

Així, a partir del proper dissabte 7 de
maig i tots els dissabtes no festius,
l'avinguda Pi i Margall restarà oberta al
trànsit fins a les 14 h. A partir d'aquesta
hora, es tallarà el trànsit i continuarà sent
via exclusiva de vianants la resta del cap
de setmana.
A partir del mes de setembre, l'Ajun-
tament de Caldes obrirà un procés de
participació ciutadana per definir les
línies del futur projecte de reurbanització
de l'avinguda, ja que des del consistori
es creu que urbanísticament ha quedat
obsolet i necessita millorar les man-
cances.

Tal com ha manifestat l'alcalde Isidre
Pineda, durant els darrers mesos han
estat parlant amb la UCIC i han compartit
moltes conclusions que van en la
mateixa direcció, que és en el model
comercial que estimi i protegeixi el
comerç de proximitat, i en aquest sentit
va aquest doble acord que ara es
presenta.
L'alcalde ha volgut també destacar la
voluntat d'entesa per arribar a aquest
consens.

Xavi Abel, president de la UCIC, ha
manifestat que són els millors acords
possibles en què s'ha pogut arribar, ja
que s'ha cedit per les dues parts. La
UCIC partia de voler obrir al trànsit tot el
dissabte i l'Ajuntament no volia. Per tant,
s'ha arribat a un punt mitjà després de

Acord entre UCIC i Ajuntament
per reformar l'avinguda Pi i Margall
i reobrir-la al trànsit els dissabtes al matí

gairebé dos mesos de negociacions.
Abel ha dit també respecte a la futura
remodelació de l'avinguda Pi i Margall
que els punts que s'han aprovat
ajudaran al fet que no passi el que va
passar en altres carrers del poble on la
gent va patir les actuacions.

Jordi Martin, regidor d'Acció Climàtica,
Habitatge, Urbanisme, Activitats,
Participació Ciutadana i Recursos
Humans, va dir que respecte al procés
participatiu per decidir com ha de ser el
futur de l'avinguda Pi i Margall, que es
partirà d'un full en banc, on tots els
actors tinguin veu en aquest procés.
Dins dels acords s'ha volgut reflectir un
respecte per a la llamborda. També
l'àmbit del procés serà de tot l'eix
comercial, fins al pont del Bugarai.
La idea és fer l'obra sense que hi hagi
contribucions especials, és a dir, que
seria pagada totalment per a l'adminis-
tració.

Relació d'acords subscrits entre
l'Ajuntament i la UCIC
- L'avinguda de Pi i Margall està en mal
estat. Urbanísticament, ha quedat

obsolet i la seva reforma serà inevitable.
- Per encarar el debat sobre la remo-
delació del principal eix cívic i comercial
de Caldes es proposa l'impuls d'un
procés participatiu.
- Ambdues parts es comprometen a
respectar el resultat d'aquest procés

participatiu.
- En cap cas es plantejarà fer la reforma
de l'Avinguda Pi i Margall durant el
mandat municipal actual.
- La remodelació de l'avinguda es
promourà sense contribucions espe-
cials.
- La remodelació de l'avinguda
mantindrà el màxim respecte per la
llamborda com a element patrimonial
calderí.
- L'àmbit d'actuació es proposa des de
la plaça de l'Àngel fins al pont del
Bugarai, amb l'objectiu d'estirar el
principal eix comercial.
- Davant la sol·licitud de la UCIC
d'acabar amb la conversió en zona de
vianants temporal degut als motius
d'emergència sanitària el carrer tornarà
a quedar obert al trànsit els dissabtes al
matí (no festius).

A

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

s’ha tancat finalment amb un marcador
de 86.296 euros contra el càncer
recollits pels 84 equips participants al
repte. La xifra definitiva s’ha desvelat
aquest dijous en un acte al teatre auditori
de Can Palots, a Canovelles, amb la pre-
sència de les tres entitats beneficiàries:
Oncovallès, el BBHI de l’Instiut Gutt-
mann i la Fundació oncològica infantil
Enriqueta Villavecchia, que s’incorpora
per primera vegada com a entitat
receptora de la recaptació de l’OnCo-
dines Trail. El donatiu ha estat aconse-
guit pels equips participants al repte ja
que, en inscriure’s, tenen un doble
objectiu: completar el repte esporitu per
equips de completar el traçat de 60 o 80
quilòmetres i aportar un mínim de 600
euros per equip destinats a fer front la
càncer.

“Estem molt satisfets. La primera edició
tenia un motiu emocional molt potent al
darrera i en aquesta segona estàvem a
l’expectativa de veure com evolucio-
nava i realment ha anat molt bé. Només
fa deu mesos de la primera edició i ja
hem fet la segona, assolit un donatiu
final que ens satisfà molt”, va explicar
Jordi Franquesa director del repte
juntament amb Lluís Vilalta.

La Fundació Oncovallès ha rebut un
75% del donatiu. Carme Grau, coordi-
nadora de l’entitat, ha definit el projecte
OnCodines com “la salvació ja que amb
la pandèmia ens hem quedat sense
poder fer activitats al carrer que són la
principal font d’ingresos de la fundació
d’ajuda oncològica”. Carme Grau ha
afegit que les persones malaltes ateses
per la fundació han crescut un 35%
aquest any.

El projecte Barcelona Brain Health
Initiative, que treballa per a la salut cere-
bral, ha rebut un 15% de la recaptació.
A banda d’agraïr la donació, els
responsables del projecte han recordat

La segona edició de l’OnCodines
es tanca amb un marcador final
de 86.296 euros contra el càncer

que l’OnCodines inclou algun “molt
contents, molt il·lusionats i molt honrats
que una organització de diversos
pobles hagi pensat en nosaltres com a
beneficiaris del donatiu”.

El projecte investiga els set pilars
fonamentals per tenir una bona salut
cerebral, un dels més destacats és
l’activitat física i la socialització en són
uns d’ells.

La Fundació d’oncologia infantil
Enriqueta Villavechhia ha rebut un 10%
del donatiu. La seva gerent, Anna
Varderi, expressava el seu agraïment:
“estem encantants. La donació econò-
mica ens ajuda molt a fer possible els
nostres projectes però aquesta part tant
bonica de col·laboració entre entitats i
amb la implicació de tants municipis
també ens ajuda molt a donar-nos a
conèixer i a tenir-nos en compte cada
cop que un poble hi ha un nen malalt”.

El dia de la prova esportiva, el marcador
de donatius es va tancar amb 80.000
euros i s’ha anat engreixant fins al
moment de tancar.

L’OnCodines Trail està organitzada pel
Club Atlètic Sant Feliu, el Centre Excur-

sionista Sant Feliu i l’Ajuntament de Sant
Feliu de Codines, en col·laboració amb
10 ajuntaments més. El director de la
prova, Lluís Vilalta, ha avançat que hi
haurà una tercera edició de l’OnCo-

dines. La data definitiva encara no s’ha
tancat però es treballa perquè pugui ser
a mitjans d’abril de 2023.

Dos recorreguts i 84 equips participants
La segona edició de l’OnCodines Trail,
celebrada el 2 d’abril, va ser 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 aconseguit completar el
repte esportiu i solidari que estrenava
un recorregut lineal amb sortida des de
Granollers i arribada a Sant Feliu de
Codines. El repte ha comptat amb la
participació de 513 persones i més de
250 voluntaris.  Una de les singularitats
del repte és que la participació feme-
nina 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.
L’OnCodines compta amb el distintiu
Petjada Verda de la FEEC.

L
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Caldes acull l’assemblea general
de l’Associació Europea de Ciutats
Termals i Històriques

aldes de Montbui ha sigut la capital
europea del termalisme del 4 al 6 de

maig. El municipi ha acollit els repre-
sentants de la cinquantena de ciutats de
18 països diferents que formen part de
l’European Historic Thermal Towns
Association (EHTTA).
Durant 3 dies, s’han dut a terme diverses
activitats relacionades amb la difusió i
promoció del termalisme i patrimoni, així
com també l’assemblea general de
l’Associació Europea de Ciutats Termals
i Històriques, una entitat que actualment
presideix Mario Crecente.

El programa ha combinat les reunions
de treball intern de l’associació amb les
activitats de divulgació del termalisme i
la descoberta del municipi i del seu
patrimoni.
L’acte principal ha sigut l’assemblea
general, que es va celebrar el dijous 5
de maig al matí a la Sala Noble de l’espai
Can Rius. Però abans, l’altra activitat
destacada del programa era el “Cafè
d’Europa”. Una sessió de confe-rències
breus organitzades per el comitè científic
d’aquesta entitat europea que es va fer
la tarda del dimecres 4 de maig al
Safareig de la Portalera. Hi van par-ticipar
diferents ponents i, en el cas de Caldes,
es van explicar  els diferents usos de
l’aigua termal al municipi i es va explicar
el projecte del reg termal, un projecte que
precisament ha estat reconegut amb un
premi europeu.
En aquest sentit, al costat de Caldes
també van parlar els representants del
Vendrell, la Garriga i de Caldes de
Malavella per compartir les seves expe-
riències en l’àmbit termal relacionades
amb el turisme de costa, el modernisme
i la comercialització de l’aigua, respecti-
vament.
 
Una trobada per presentar Caldes com
a destí turístic
La trobada és, a la vegada, un aparador
del municipi i del seu patrimoni. Per
aquest motiu, durant la seva estada, els
participants vinguts d’arreu d’Europa

van tenir l’oportunitat de conèixer les
opcions turístiques de Caldes. Per
exemple, els diversos circuits termals,
el museu Thermalia o les termes
romanes amb diferents tours per la
localitat. També van poder descobrir el
patrimoni arquitectònic, gastronòmic i
cultural.

Una oportunitat també recuperar el
patrimoni local
La celebració de l’assemblea general de
l’Associació Europea de Ciutats Termals
i Històriques és també una manera
d’apostar per la recuperació del
patrimoni local. En concret, s’han dut a
terme treballs de sanejament i millora del
safareig de La Portalera.
A més, l’Ajuntament ha finançat també
les tasques de recuperació dels antics
gegants del municipi, que tenen a veure
directament amb el termalisme.
 

Caldes, membre de l’EHTTA des del
2018
L’octubre del 2018 Caldes de Montbui
va entrar a formar part d’aquesta
associació en la candidatura presen-
tada a Ourense. A aquesta entitat només
s’hi pot accedir després de la validació
del comitè científic encarregat d’exa-

minar si es compleixen uns estrictes
requisits relacionats amb l’ús de les
aigües termals o la conservació del
patrimoni arquitectònic, entre d’altres.

L’Associació de Viles Termals i Histò-
riques (EHTTA) és una entitat sense ànim
de lucre que aplega 49 ciutats termals
europees de 18 països (Àustria, Azer-
baijan, Bèlgica, Croàcia, República
Txeca, Hongria, Estònia, França, Alema-
nya, Grècia, Geòrgia, Itàlia, Luxemburg,
Polònia, Portugal, Espanya, Turquia i el
Regne Unit).

JDB
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El CF Caldes culmina
l’ascens a Primera Catalana

quests darrers dies,  les jugadores del Futbol Sala han
disputat  el Campionat d’Espanya de seleccions i han

quedat Campiones d’Espanya, Ona Solans i Sònia
Cardona, amb la selecció Sub 16, i Clàudia Hernández,
Emma Cardona i Sandra Garcia, han quedat Subcampiones
d’Espanya amb la selección Sub 19.

L’equip femení de l'Hoquei Club
Palau de Plegamans s'emporta
la segona Copa d'Europa

El futbol Sala femení del
CN Caldes queden campiones
i subcampiones d’Espanya

l passat 1 de maig, les noies de l'Hoquei Club Palau de
Plegamans, van aconseguir davant de gairebé 4.000,

espectadors, la seva segona Copa d'Europa contra el
Telecable Gijón. Els dos gols de l'equip vallesà van ser a
càrrec de la calderina Laura Puigdueta i Aina Florenza.
El resultat final va ser de 2 a 1 a favor de les palauenques.

l Club de futbol Caldes ha culminat per primera vegada
l'ascens a Primera divisió Catalana després de 111 anys

d'història.
L'equip calderí s'ha proclamat matemàticament campió del
grup 6è de Segona Catalana.

EA

EL a secció esportiva del Centre Democràtic i Progressista
va tancar el passat dissabte 7 de maig la seva primera

participació a la 2a Divisió Nacional a Irun.
La Flama Taronja afrontava el seu primer torneig fora de
Catalunya, i ho feia amb un desplaçament que va començar
el divendres a mitja tarda direcció a Irun arribant els seus
components entrada la matinada de dissabte i que acabaria
entrada la tarda de diumenge amb l’arribada a Caldes.
Els calderins obrien la jornada amb un partit contra el
conjunt local, el Txingudi, en el que es van veure superats
perdent el partit amb un clar 11 a 2. Hora i mitja mes tard, els
del Centre s’enfrontaven de nou amb el conjunt vallesà del
Touch Montseny en les semifinals, doncs el format de la
competició, va classificar al Touch Caldes per disputar
aquestes. El marcador final va ser de 7 a 3 favorable als del
Baix Montseny.
Finalment, a l’últim partit de la jornada, i malgrat la fatiga
acumulada el Caldes va poder, aquest cop si, dominar el
partit i imposar-se per 4 a 2 a l’Alligators Arroyo Touch
Emerging, tancant així la participació a la 2a Divisió Nacional
amb una victoria que referma el creixement del Touch a
Caldes i la sòlida base en la que es sostenta el Touch a la
nostra vila.

El Rugby & Touch Caldes
tanca la lliga nacional a Irun
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Anem al Casino
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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.

Divendres  27 de maig
21.15h – Casino
HumorMAXimo, amb Max Marieges i Bianca Kovacs.
Preu: Venda anticipada 15 euros. Taquilla 20 euros.
Org. Soko Comedy.

es responsables del Servei d’Aco-
llida de l’ajuntament de Caldes de

Montbui presenten el projecte Mentoria
per a Menors Reagrupats de Caldes de
Montbui al Primer Congrés estatal de
Mentoria Social que es celebra a
Pamplona del 4 al 6 de maig.

Sota el títol de “La Mentoria com
instrument d’acollida al municipi”, la Cap
del Departament de Serveis Socials de
l’ajuntament de Caldes, Mireia Bejarano
i la Tècnica de Nova Ciutadania, Àngels
Oliveras, han exposat aquest dimecres
l’experiència calderina amb el projecte
Mentoria per a Menors Reagrupats en el
marc de la primera edició del Congrés
de Mentoria Social que s’està celebrant
a Pamplona (Navarra).

El projecte calderí va sorgir fruït de
l’aposta de l’ajuntament i de la ONG local
Caldes Solidària per donar una acollida
de qualitat a infants i adolescents
menors que arriben al municipi per la
via del reagrupament familiar. L’objectiu
del programa és reduir el xoc cultural i
acompanyar en el procés d’inclusio
cultural, social i lingüística a través d’un
vincle afectiu. El servei s’ofereix a totes
les persones que reagrupen als seus
fills i/o filles des del moment que
s’empadronen a Caldes.

L’exposició de Mireia Bejarano i d’Àngels
Oliveras ha anat acompanyada d’una
dinàmica grupal que ha servit per
analitzar l’impacte que ha tingut el
projecte de Mentoria per a Menors
Reagrupats en els 10 anys de vigència
que porta a Caldes de Montbui.
El taller ha estat tot un èxit de participació.

www.revistatotcaldes.com
la informació on-line!

Caldes explica la seva experiència
al Congrés estatal de Mentoria Social
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L’Aplec Caldes is Hell repeteix el
format exterior i la vocació solidària

l parc de Can Rius de Caldes de
Montbui tornarà a ser l’escenari, el

dissabte 28 de maig a les 6 de la tarda,
de l’Aplec Caldes is Hell, el concert de
cançons de taverna sobre la població
composades pel músic local Ramon
Solé. L’actuació, que des de 2014 té lloc
cada gener al Cafè del Centre, ja es va
traslladar l’any passat a l’exterior a causa
de la pandèmia i enguany la situació
sanitària a principis d’any va portar els
impulsors a repetir aquest format. Les
entrades ja son a la venda a través del
portal entrapolis.com.

El Caldes is Hell també repeteix en-
guany en la vocació solidària. D’aquesta
manera, igual que l’any passat, tota la
recaptació es destinarà als projectes de
l’assemblea de la Creu Roja de Caldes
de Montbui-Palau Solità i Plegamans-
Sant Feliu de Codines.

El concert tindrà tots els ingredients que
l’han convertit en una cita destacada en
el calendari cultural de Caldes: un re-
pertori de cançons que parlen de la vila
des de la ironia i una autocrítica plena
de sentit de l’humor. Ramon Solé i la
banda de cinc músics que l’acompanya
va gravar aquest repertori el 2014 en
directe al Cafè del Centre, actuació que
va quedar recollida en el disc “Aquest
collons de poble” i altres cançons sobre
Caldes de Montbui. El treball pretenia
homenatjar i reivindicar el cant de

taverna com a forma de fer comunitat i
construir identitat. Cinc anys després,
Solé va ampliar el repertori amb “Més
cançons sobre aquest collons de poble”.

Estrena d’una nova cançó sobre cal
Rosset
El Caldes is Hell d’enguany viurà la
incorporació d’una nova cançó al
repertori, El miracle de Cal Rosset,
composta per Ramon Solé en home-
natge a l’emblemàtic bar calderí Cal
Rosset, que el desembre passat va
tancar una llarguíssima etapa amb la
jubilació dels fins ara propietaris.
La nova cançó es publicarà a mitjans

de maig acompanyada d’un vídeoclip
dirigit pel també calderí Vicenç Ferreres
i amb la participació de la companyia
de pallasses local Tres pares de narices.

L’Aplec Caldes is Hell l’impulsa, com
cada any, l’Ateneu el Centre, i per segon
any consecutiu, de bracet amb Creu
Roja i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Caldes. El concert ha
estat possible també gràcies a la
participació desinteressada del
dissenyador autor del cartell, Pep
Gaspar, i del portal de venda d’entrades
entrapolis.com.

l proper dissabte 14 de maig, a les
18 hores, el Museu Thermalia cele-

bra el Dia Internacional dels Museus amb
l’activitat performativa «Records sonors
de la casa Delger» amb Pol Aumedes.
Les places són limitades. Per això, les
persones interessades en assistir cal
que enviïn un correu electrònic a
museuthermalia@gmail.com
Una casa plena d’històries, personatges

JDB

Dia Internacional dels Museus 2022.
Records sonors de la casa Delger amb Pol Aumedes

i objectes que en temps passats van
tenir els seus ritmes, melodies o sons.
A cada cambra hi ha secrets sonors,
ritmes laborals, sons quotidians o
sorolls exquisits. El pas del temps n’ha
glaçat els sons. Amb aquesta acció
assistirem al seu desglaç perquè tots
ells sonin a la vegada i es converteixin
en un clúster, una acumulació de sons
del passat a ritme contemporani.

Com una capseta de música, la casa
Delger s’obre i ens porta els seus records.E
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n marxa la segona edició de Sumem
Quilòmetres, la iniciativa lúdica i

esportiva que té com a objectiu
estrènyer els lligams de Caldes amb els
municipis europeus amb els quals està
agermanat: Saint-Paul-lès-Dax (França)
i Taunnustein (Alemanya). Per això, el 9
de maig, coincidint amb la celebració
del Dia d’Europa, es dóna el tret de
sortida a la nova edició d’aquesta acció
que té com a objectiu sumar 514
quilòmetres, que és la distància que
separa Caldes del municipi francès de
Saint-Paul-lès-Dax. En aquesta edició,
el recorregut s’ha de fer pel Camí del
Foment.

En aquesta ocasió, la iniciativa ha
comptat amb el suport de Jordi Torrejon,
ambaixador de l’esport de Caldes de
Montbui. Aquest any, també s’hi suma
l’escola El Calderí organitzant una

Caldes celebra el Dia d’Europa
sumant quilòmetres
E caminada conjunta el dissabte 14 de

maig amb tota la comunicat educativa
del centre. La iniciativa va néixer el 2021
a partir duna proposta del comitè
d’agermanament francès per apropar la
ciutadania dels dos municipis
agermanats.

Com participar?
Totes aquelles persones que vulguin
participar i sumar quilòmetres han de fer-
se una foto en algun moment del
recorregut pel Camí del Foment o bé
enviar una fotografia del registre dels
quilòmetres fets. La imatge ha de servir
per il·lustrar que s’ha fet el trajecte i cal
indicar els quilometres que s’hagin fet.
El trajecte es pot fer com es vulgui:
caminant, corrent, en cadira de rodes,
amb cotxet infantil o en bicicleta.
Per tal de comptabilitzar els quilòmetres
d’aquella persona (o grup de persones),

cal publicar la imatge a Instagram amb
l’etiqueta #sumemkmEU i mencionar
@esportscaldesm. Per tots aquells que
no tinguin xarxes socials, també la
poden enviar per correu electrònic a la
regidoria d’Esports:
esports@caldesdemontbui.cat.

Hi pot participar tothom, dins de les
seves possibilitats. No és necessari fer
tot el recorregut per comptabilitzar els
quilòmetres. Només el fet de recórrer un
tram del camí ja servirà per sumar-se a
la iniciativa. Això sí, sempre i quan es
faci la fotografia corresponent i es
comparteixi.
L’objectiu és poder assolir la fita dels 514
quilòmetres el més aviat possible. Per
això, de forma periòdica, a les xarxes
socials de la regidoria d’Esports s’aniran
fent actualitzacions dels quilòmetres
sumats.
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Ruta Lawrence: Fe lliure de complexos
F eia temps que el pastor de l’església

de Castellar del Vallès volia fer la
Ruta. Al principi ho va impedir les
pròpies planificacions i activitats de la
comunitat, ja que estava iniciant el seu
camí. Quan ja semblava que era
possible, va esclatar la pandèmia. El
pronòstic de dia plujós del passat 30
d’abril va estar a punt d’engegar-la en
orris altra vegada. Menys mal que la
pluja no va aparèixer fins al final de la
tarda quan arribàvem al cementiri i ens
vam poder posar sota cobert.

La Ruta va començar al Parc de Can Rius
on el pastor va fer una encertada
introducció. Va dir que cadascú deixa el
seu rastre a través de la seva existència
en aquesta vida tant per bé com per mal,
i el missioner Lawrence i el seu equip,
també, tot remarcant que una estela de
les seves profitoses accions a Caldes i
a altres llocs s’estan rescatant de l’oblit
per testimoniatge i exemple de fe
pràctica, profitosa i efectiva.

Les explicacions del guia de la Ruta
sobre la vida i accions del missioner
gal·lès i el seu equip en els diversos
llocs on van deixar petja, algunes d’elles
descobertes per ell mateix a través de la
cerca que encara continua fent, mos-
traven el rebuig, l’escarni i fins i tot l’atac
a la integritat física que patiren, per part
d’algunes persones i estaments, degut
a l’exposició de l’Evangeli. Hom pot
pensar que això ja està superat, però el
cert és que no del tot. Les reminiscències
de l’esperit inquisidor d’imposició de
pensament i accions únics encara es
deixa veure a vegades en molts àmbits,
entitats i relacions personals de tot tipus.

Alguns del grup visitant, pares joves i
adolescents en edad escolar, van
admetre que en ocasions s’han topat
amb descriminicacions, burles, menys-
teniment i hostilitat per part de companys
de treball i escola degut a la seva fe en
Crist. Ves per on ho vam poder viure en
el decurs d’aquesta edició de la Ruta.

Trobant-nos al carrer Major, davant d’un
dels llocs on fonts orals fidedignes hi
ubicaren un dels llocs de “l’escola dels
pobres” fundada per George Lawrence,

un parell de vilatans ens van increpar a
crits acusant-nos nèciament i gratuïta de
que tot allò que es deia era mentida.

Hi ha persones que es munten el seu
propi esquema i postulats ideològics i
accionals basant-se en el que volen o
meditadament creuen. D’altres ho fan
seguint les directrius dels qui els hi
cauen bé o hi tenen interessos creats.

També n’hi ha que basen els seus criteris
en allò que els documents bíblics
exposen. Mentre no facin mal a ningú,
no hi ha res a dir a cap d’ells ja que estan
fent ús de la seva llibertat, i això és del
tot respectable. El problema ve -i no es
pot ni s’ha d’admetre- quan hom pretén
imposar els seus propis criteris volent
fer combregar als damés amb rodes de
molí. Aleshores, quan l’altre s’hi nega,
qui vol imposar reacciona menystenint,
acusant gratuitament amb fonament va,
i fins i tot emprenyant-se. Jesucrist, que
no les enviava a dir, s’encarava perso-
nalment amb fermesa i contundència a
les actituds farisaiques i les veritats
distorsionades. Inigualable Mestre per
aprendre’n. Així doncs, es tracta, tal i
com va anar apareixen en el decurs de
la Ruta, de viure la fe en Crist lliure de
complexos.

Als evangelis n’hi ha un munt d’episo-
dis on es pot veure el que acabo de dir.
Citaré dues de les moltes ocasions en
que Jesús trenca esquemes precon-
cebuts tot motivant a valorar-ne i viure’n
de nous.  En una d’elles, fa referència a
l’existència de mestres distorsionadors
que prediquen missatges que no han
rebut, sinó que són de collita pròpia. És
per això que declara amb contundència

i contra el que pensava la gran majoria
dels seus conciutadans que no tots els
qui es dirigien a Ell com a Senyor
entrarien al Regne del Cel, sinó només
els qui actuessin d’acord a la seva
voluntat. L’altre, que té una marcada
càrrega de lògica, ve contextualitzada
pels qui es deixen dominar per l’orgull
religiós tot menystenint despectivament
als qui no són de la seva corda. Els hi
diu que només els qui s’adonen de la
seva necessitat espiritual i transcen-
dental s’apropen a Ell de veritat, i no pas
els saberuts autocomplaents que van
de sobrats tot penjant-se medalles.

Malauradament, cadascuna d’aquestes
situacions continuen produint-se i a
ells, és clar, va dirigit el que Jesús va dir.

Joaquim Campistron

Foto: Moisès Campos
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Accions formatives
d’interès empresarial
L’Ajuntament organitza el curs «Posiciona
el teu projecte als cercadors (SEO)», els
dies 19 i 25 de maig. Inscripció en línia. Més
informació a La Piqueta: 93 862 70 25 A/
e.serveiempresa@caldesdemontbui.cat

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

Preinscripció a les escoles
bressol municipals.
Curs 2022-2023
El procés de preinscripció a les escoles
bressol municipals serà del 9 al 17 de maig.
Les inscripcions seran presencials a les
escoles bressol fins que es restableixin
els serveis informàtics.

Període de matriculació
de l’Escola de Música
Joan Valls.
Curs 2022-2023
El període de matrícula de l’EMM Joan Valls
per a alumnes de l’escola és del 16 al 31
de maig i  per a nous alumnes de l’1 al 30
de juny (10% de bonificació fins el 30 de
juny)  Formalitzeu-les al web de l’escola o
presencialment amb cita prèvia:
647573207. Jornada de portes obertes el
18 de maig, de 16,30 h a 22 h.

Matriculació de l’Escola
Taller d’Art Municipal
Manolo Hugué.
Curs 2022/2023
El període de matrícula del Taller d’Art per
a alumnes de l’escola és del 16 al 31 de
maig i per a nous alumnes de l’1 de juny al
15 de juliol al web de l’escola http://
www.tallerdartmanolohugue.cat o
presencialment amb cita prèvia que podeu
demanar trucant al número de telèfon 647
573 207.Tot el mes de Juny,  Portes
Obertes al Taller d’Art- Visites guiades de
dilluns a dijous de 19h a 20h (Cita prèvia
trucant al tel. 647 573 207)

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Maig 2022
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 16 de maig.
Les dones que vulguin fer consultes, han
de demanar hora trucant al telèfon 93 865
54 20.

Fira d’antiquaris i
brocanters del mes
de maig
El proper diumenge 15 de maig tindrà lloc
la Fira d’antiquaris i brocanters de Caldes
de Montbui que se celebrarà a l’avinguda
de Pi i Margall, a l’alçada del carrer del
Mestre Gregori Montserrat, entre el carrer
Geògraf Aparici i Santo Domingo, entre les
10 h i les 14 h. La fira és oberta a tothom i
s’hi poden trobar tot tipus d’objectes antics,
de brocanters, i de col·leccionistes
procedents d’arreu de Catalunya. Aquesta
trobada té lloc al municipi de manera
habitual el tercer diumenge de cada mes.

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

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 28 i 29 de setembre. Taller “Entrevista
curricular vs entrevista per competències”

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

Segó de blat pel
restrenyiment
E l segó de blat és la capa exterior del gra de blat, que conté multitud de vitamines

i minerals. Però, a més, suposa una de les fonts més riques en fibra, per la qual
cosa contribueix a combatre el restrenyiment.
Això sí, és un complement dietètic i, per tant, no ha de substituir altres aliments rics
en fibra, com fruites i hortalisses, cereals integrals, fruita seca o llegums.

Així, el segó aporta molts beneficis, perquè conté:
Fibra insoluble: no es digereix i promou el moviment del material a través de l'aparell
digestiu, augmentant el volum de la femta.
Vitamines, principalment les de mena B. També té vitamines E, A i K.
Ferro: ajuda als glòbuls vermells a transportar l'oxigen des dels pulmons a les
cèl·lules de tot el cos.
Magnesi, potassi, sodi, fòsfor i zinc, importants per enfortir el sistema immunitari.
Seleni: un potent antioxidant que preveu el dany cel·lular.
Proteïnes: ajuden a fabricar, regenerar i mantenir els nostres teixits.
Greixos: aporten energia i ajuden a absorbir vitamines.

La fibra insoluble es diu així perquè, en contacte amb l'aigua, no forma gels
viscosos com la cel·lulosa, l'hemicel·lulosa o la lignina. Aliments rics en aquesta
mena de fibres són els cereals integrals, els llegums i, en menor proporció, algunes
verdures i hortalisses com carxofes, espinacs, bledes, fesols tendres, enciam,
pastanaga i tomàquet cru .

L'efecte més conegut de la fibra insoluble en l'organisme és el d'augmentar la
velocitat de trànsit de la femta a través de l'intestí. Com a conseqüència, prendre
diàriament aquesta mena de fibra millora les deposicions i ajuda a combatre el
restrenyiment.

Afavorir el trànsit intestinal disminueix la pressió abdominal i evita que la paret del
còlon s'afebleixi. Per aquest motiu, en consumir segó de blat hi ha menys risc de
sofrir restrenyiment i hemorroides, dos problemes cada vegada més freqüents en
els nostres dies.
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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)

1313131313

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

La síndrome de Burnout
o síndrome d'estar cremat
E l psiquiatre germànic-estatunidenc Flerbert Freudenberg, va ser el primer

professional que es va referir a aquesta síndrome l'any 1974, descrivint-la
com: "un estat crònic d'esgotament físic i mental derivat del treball i que es manifesta
quan el treballador percep una gran diferència entre la realitat del seu treball respecte
a les expectatives o ideals que s'havia format amb anterioritat". Es tracta, per tant,
d'un estrès laboral constant en el temps.

Encara que el Burnout no és exclusiu d'unes professions concretes, sí que és
cert que es dóna amb major freqüència en aquelles de caràcter social com és el
cas del personal sanitari, professors, psicòlegs o agents de seguretat, entre altres.

Els símptomes que es presenten són:
- Falta de desinterès cap al treball.
- Apatia.
- Maldecaps i musculars.
- Insomni.
- Ansietat.
- Problemes estomacals.
- Dificultats de concentració.
- Insatisfacció personal.
- Baixa autoestima.

A conseqüència d'aquesta simptomatologia, es produeix: augment de l'absentisme
laboral, falta de productivitat i un mal tracte cap als clients o pacients.
Per a diagnosticar aquesta síndrome sol realitzar-se un qüestionari anomenat
Maslach Burnout Inventory (MBI).

El tractament és similar al d'altres tipus de depressions (és a dir, fàrmacs i teràpia
psicològica) per la qual cosa és recomanable davant qualsevol senyal d'alarma
acudir a un professional de la matèria per a iniciar un tractament que pugui ajudar-
nos com més aviat millor. També ajuda molt iniciar-se en tècniques de relaxació,
buscar el recolzament de la família i amics més propers, portar una alimentació
saludable i practicar l'exercici físic. 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

Espaguetis negres "frutti di mare"

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

P resentem una recepta nutritiva,
saborosa i que ens farà quedar molt

bé quan tinguem convidats a casa. A
més, és molt fàcil de fer.
Aquests són els ingredients que
necessitem:

Quantitats per a 2 persones:
-250 g d'espaguetis negres a la sípia
- 1 calamar
- 250 g de llagostins
- 200 g de musclos
- 1 ceba
- 3 grans d'all
- 1 pebrot verd
- 1 caiena
- oli i sal.

Preparació:
El primer que farem serà posar a coure
els musclos perquè vagin obrint.
Mentrestant, en una paella, sofregim
l'all, la ceba i els pebrots, juntament
amb la caiena.
Un cop daurada la verdura, la reservem
i a la mateixa paella, afegint un altre rajolí
d'oli, fregirem els llagostins prèviament
pelats i el calamar trossejat.
Quan ja ho tinguem tot, apaguem el foc
i en una altra olla anem posant a coure
amb sal els espaguetis, fins que
quedin "al dente".

Una vegada estiguin, els colem i els
afegim a la paella amb el sofregit i
l'ofeguem tot junt durant 5 minuts perquè

agafin tots els aromes i sabors.
Transcorregut aquest temps, estaran
llestos per a servir.

Consulta la nostra carta
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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

Quan el cel parla a la terra

Se alquila trastero
de aprox. 7 mts.
Zona Instituto.
Tel. 640 76 42 24

  Des de fa molt de temps, els científics escruten l’immens univers. A Puerto Rico, un
observatori gegant dotat d’una antena de mes de tres-cents metres de diàmetre
recol·lecta dades radio astronòmiques del cel. Es fa servir principalment per a la
investigació dels objectes estel·lars. A més assetja tot signe de vida a l’espai. Fins i tot
van enviar al cosmos un missatge codificat, formulat de manera que pugui ser desxifrat
pels suposats extraterrestres.
   Procedent del cel, un dia va venir a la terra un missatge de la major importància. Déu
s’havia dirigit moltes vegades a les seves criatures. Ell havia enviat profetes que
anunciessin la seva paraula, però no van ser escoltats. Aleshores ell mateix va venir a
la terra en la persona del seu Fill. Qui estava més qualificat que ell? Així com un
intèrpret ha de conèixer dos idiomes per poder exercir la seva funció, el Fill de Déu va
ser el “Visitant celestial” que va prendre la naturalesa humana per traduir-nos el
llenguatge del cel. Déu Fill ens va revelar a Déu Pare, el seu amor, la seva gràcia, i
alhora les exigències de la seva santedat.
   Avui Jesús ja no és a la terra per transmetre’ns el missatge. És cert, però és viu, i Déu
ens va donar un exemplar escrit, la Bíblia.  No necessitem una antena sofisticada o fer
estudis difícils per escoltar Déu. Llegim la seva Paraula i siguem obedients a ella!

Fins la setmana vinent, Déu ens beneeixi!

Ampliació de terminis dels
tràmits administratius
afectats pel ciberatac

Ajuntament de Caldes de Montbui
ampliarà els terminis dels tràmits

administratius que s’han vist afectats pel
ciberatac que des de dissabte 30 d’abril
afecta el sistema de gestió municipal.
L’ampliació de terminis s’a-provarà i es
comunicarà en el moment que
l’Ajuntament pugui tornar a atendre la
tramitació telemàtica amb normalitat.
Actualment, el consistori segueix
treballant en restablir amb seguretat tot
el sistema de gestió administrativa.
D’altra banda, han seguit funcionant
malgrat l’atac informàtic: el registre
presencial, el registre telemàtic de
factures i l’apartat de presentació d’ofer-
tes del Perfil del Contractant.

L’

La façana de l’Ajuntament
s’il·lumina de lila aquest
dimarts en motiu del Dia
Mundial del Lupus

l dimarts 10 de maig és el Dia Mun-
dial del Lupus. Per aquest motiu, la

façana de l’Ajuntament s’il·lumina de
color lila per donar visibilitat a aquesta
malaltia que afecta a més de 50.000
persones a tot l’estat espanyol. D’aques-
ta manera, Caldes s’adhereix a la iniciativa
de  l’Associació Catalana de Lupus.
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