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Agenda

Membres associats de:

Dissabte 21 de maig
12h – Sala d’actes Escola de Música
Joan Valls
Concert d’homenatge a Rafel Sala.

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.

18h –  Parc de Can Rius
Caldes is hell, amb Ramon Solé.  Aplec
2022.
Entrades a Entrapolis.
Preus: 5/10/10 fila0.
Org. El Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista, Creu Roja i Ajuntament de
Caldes de Montbui. Tota la recaptació
es destinarà a l’Aseemblea de Creu Roja
de Caldes- Palau- Sant Feliu.

Diumenge 29 de maig
18.30h  Casino
Circ “Hotel Budapest” de Total Circ. Un
espectacle dee circ divertidissim i
hipnòtic a través de 3 botons que fan
de tot menys  la feina que toca.
Preus: 10/12/6 euros.

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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El Farell va celebrar el seu 50è aniversari
amb una festa plena d’activitats
E l passat dissabte l'escola El Farell va

celebrar el seu 50è aniversari amb
una gran festa plena d'activitats.
El programa va començar a les 5 de la
tarda amb una visita a les instal·lacions.
A continuació a l'escenari principal es
van fer els diversos parlaments, tant de
les autoritats com per part de la direcció
de l'escola i de l'Ampa.
La festa va continuar amb l'activitat de
zumba a la pista de baix, joguines
gegants a la pista de dalt, una exposició
de fotografies en el pati de l'entrada de
l'escola, un photocall dels 50 anys, un
carrusel fotogràfic a la sala màgica i una
trobada de cultura popular al pati de cicle
infantil. En aquesta trobada hi van
participar entre d'altres, el Ball de Diables,
els Castellers, els Bastoners i els Ge-
ganters, així com també diversos grups
d'extraescolars de l'escola.
La festa va continuar amb una batucada
a càrrec del grup de percussió “Festu-
kada”, un concert fet per pares i mares
de l’escola i un sopar.

En els parlaments, la directora Dolors
Codina va tenir un record per a les
mestres que ja no hi són, i també un
agraïment per a totes les persones que
durant els 50 anys han portat els seus
fills a l'escola.
Magda Palà, inspectora del Departament
d'Educació, va agrair la feina que està
fent l'equip directiu de l'escola i el
claustre, del que va dir que és proper,
engrescador i treballador amb tots els
plantejaments que es fan.
L'Adrià, president de l'Ampa de l'escola,
va comentar que el Farell està en una
època en què tot està molt ben alineat i
proporciona una bona visió futura.
El president de l'Ampa va fer una crida a
continuar treballant junts per fer una
bona escola pública.
Pep Busquets, regidor d'Escaldàrium,
Educació i Formació Permanent, i
Serveis Socials, va dir durant el parla-
ment que el Farell és un fantàstic espai
ple d'històries que juntes en fan una de
més gran, marcades per diferents
moments viscuts, per les persones que
hi ha participat, per les famílies i els nens
i nenes que aconsegueixen sovint

canviar el curs de la nostra història.
L'alcalde Isidre Pineda va cloure els
parlaments dient que durant aquest mig
segle, l'escola el Farell ha educat i s'ha
adaptat als temps, ja que la realitat ha
sigut diferent i durant tot aquest temps
han passat moltes coses. El model
d'escola catalana que avui encara cal
reivindicar perquè si amb alguna cosa
el nostre poble i país és un exemple, és

en el model d'escola catalana, integra-
dora i que aporta igualtat d'oportunitats
per a tothom.

L'escola té previst seguir realitzant
diverses activitats relacionades amb
l'aniversari amb els diferents grups-
classe dins l'horari escolar tota aquesta
setmana. JDB

Fotos: JDB
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Jordi Solé és reelegit Secretari
General de l’Aliança Lliure Europea

egons ha comunicat Esquerra
Republicana de Catalunya aquest

15 de maig, la candidatura d'ERC ha
estat la més votada en l'assemblea
general del partit europeu celebrada a
Las Palmas de Gran Canaria durants els
dies 12, 13 i 14 de juny.

Lorena López Lacalle, membre d'Eusko
Alkartasuna ha estat escollida
presidenta de l'Aliança Lliure Europea,
mentre que el calderí Jordi Solé,
d'Esquerra Republicana, ha estat
escollit Secretari General del partit
europeu. La nova executiva escollida
està formada per 15 membres i tindrà
un mandat de 3 anys.

A més, durant l'assemblea general
s'han aprovat diferents mocions amb
relació a migracions o els drets
lingüístics de les minories entre d'altres.
En aquest sentit, s'han aprovat dues
mocions d'Esquerra Republicana que
criticaven el canvi de postura del govern
espanyol respecte el Sàhara Occidental,
tot reivindicant el seu dret a l'autode-
terminació. També una segona moció
demanant emprendre mesures per
l'elevat preu de l'electricitat a l'Estat
espanyol i reivindicant una transició cap
a les energies renovables.

L'Aliança Lliure Europea compte amb
49 partits integrants provinent de
diferents nacions sense Estat de la Unió
Europea i que defensen el dret a
l'autodeterminació dels pobles, els
drets humans i de les minories que
conformen el continent.

Finalment, a l'assemblea general també
s'ha signat la declaració de les Palmes,
s'ha aprovat crear un fòrum d'illes i s'ha
acceptat la candidatura del partit Més per
Menorca com a partit integrant de l'ALE.

l llarg d’aquesta setmana, l’Ajunta-
ment ha anat restablint la gestió

administrativa telemàtica, connectant de
nou els equips i els sistemes de
tramitació.
La darrera actuació ha estat la reobertura
de la plataforma de tramitació electrònica
a través de www.caldesdemontbui.cat/
tramits.

Amb aquesta darrera actualització, el
consistori té restablerts els canals
d’atenció ciutadana i gestió adminis-
trativa interromputs amb motiu del

Restablerta la tramitació telemàtica
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

ciberatac patit la matinada del divendres
29 al dissabte 30 d’abril. En total, han
estat sis dies hàbils amb afectacions.

Les àrees municipals estan revisant tots
procediments amb terminis que puguin

estar afectats per ampliar-los, en el cas
que sigui necessari.

En aquest sentit, el Casal d’Estiu amplia
el termini de registre de sol·licituds fins
el 15 de maig.

A

JDB
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quest dilluns a la tarda, veïns de
les urbanitzacions de Can Valls i

Torre Negrell s'han manifestat tallant 15
minuts la C-59 per demanar millores i
més seguretat.
La concentració va estar encapçalada
per la pancarta "Prou accidents C-59
Can Valls/Torre Negrell. Volem sortir de
casa sense por a morir a la carretera", i
s'hi va poder veure molts veïns i veïnes
reivindicant un millor accés a la
carretera, ja que hi ha molts accidents i
atropellaments de persones.
Els veïns van dir que van decidir fer
aquesta acció de protesta perquè fa un
any que es van reunir amb l'Ajuntament
per explicar totes les mancances de
seguretat que hi ha i encara no han
tingut resposta.
Finalment, van confirmar també que
continuaran fent talls a la carretera fins
que hi hagi solucions que millorin la
seguretat.

Els veïns de Can Valls i Torre Negrell
tallen la C-59 per demanar més seguretat

D urant la trobada mantinguda a finals
d’abril, a instàncies de l’Ajuntament,

la Generalitat ha exposat vies de solució
de curt i mig termini per a la millora de
l’accés a Can Valls i Torre Negrell des de
la C-59

L’alcalde, Isidre Pineda, i el secretari d’In-
fraestructures i Mobilitat del Departament
de Territori i Sostenibilitat, Isidre Gavin,
amb els regidors Jaume Mauri i Núria
Carné, i representants de la Generalitat,
han mantingut la darrera trobada sobre
la C-59 a finals del mes d’abril, a petició
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

El consistori ha compartit amb depar-
tament la necessitat d’una actuació
urgent de millora de la seguretat en
l’accés a les urbanitzacions de Can Valls
i Torre Negrell des de la C-59 per als

Converses per trobar solucions a l’accés
de Can Valls i Torre Negrell des de la C-59

A

vianants que creuen des de Torre
Marimon o utilitzen les parades de bus
que connecten aquests barris amb el
nucli urbà.

En aquesta trobada, celebrada el 26
d’abril, Gavín va avançar que aquest
estiu hi haurà una primera actuació en
la cruïlla entre el passeig de Circum-
val·lació de Can Valls i la C-59.

Infraestructures preveu construir un
nou enllaç en el principal carrer de Can
Valls que permeti treure la parada de Bus
del marge de la C-59, on és ara, i
traslladar-la al carrer de la urbanització.
D’aquesta manera, el Bus Urbà podrà
utilitzar el nou enllaç per fer el gir i tornar
a accedir a la C-59 un cop acabada la
recollida o baixada de passatgers.

Durant la reunió es van posar sobre la
taula altres actuacions que la Generalitat
estudiarà, com ara la instal·lació d’un
semàfor a demanada per a vianants que
permeti creuar la carretera amb
seguretat.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui se
suma a la reivindicació ciutadana sobre
la necessitat d’actuació en aquest tram
de carretera. Així es va traslladar també
recentment al delegat del govern a
Barcelona, Antoni Morral, durant la visita
que va fer al municipi i que va incloure
una parada en aquest punt de la C-59.
Morral va compartir amb el govern
calderí que traslladaria el malestar
ciutadà i al Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i
Territori.
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ls Mossos d’Esquadra en col·labo-
ració de la Policia Local han dut a

terme aquest dimecres 11 de maig una
intervenció policial en un domicili
particular de Caldes de Montbui.
L’objectiu era desmantellar un punt de
venda de drogues. Durant l’escorcoll,
situat al carrer Homs 8, s’han comissat
34 embolcalls de cocaïna ja preparada
per la venda al detall i diners en efectiu,
en bitllets fraccionats, que presumpta-
ment provenien de la venda de droga.
A banda, es va detenir un home de 40
anys per un delicte contra la salut
pública com a presumpte autor d’un
delicte de tràfic de drogues i es va
desmantellar un punt de venda de
drogues al detall a Caldes de Montbui.
A més, també una dona va quedar
investigada per aquests fets.

L’entrada i registre al domicili, es va
iniciar a quarts de 7 del matí, i ha durat
un parell d’hores. El dispositiu va anar a
càrrec de la Unitat d’Investigació de la
comissaria de Granollers i agents de
l’Àrea Regional de Recursos Operatius
(ARRO), i va comptar amb la col·la-
boració d’agents de la Unitat de Segu-
retat Ciutadana de la Comissaria de
Caldes de Montbui i de la Policia Local.
Aquesta actuació s’emmarca en el
treball habitual dels cossos de seguretat
locals contra el tràfic de drogues a petita
escala i la petita delinqüència que hi ha
a la població.

La intervenció policial, que s’ha dut a
terme amb la corresponent autorització
del jutjat número 3 de Granollers, és la
culminació de mesos d’investigació per
part de la Policia Local i els Mossos
d’Esquadra. L’agost del 2021 ja es va dur
a terme una actuació policial en un
locutori proper a aquest domicili després
de confirmar les queixes veïnals de
tràfic de drogues a petita escala en
aquest establiment. Uns mesos després
d’aquesta intervenció, la policia local va
detectar que s’havia variat el sistema de
venda a la mateixa zona. Amb l’ajuda

Actuació policial dels Mossos d’Esquadra
i de la Policia Local contra el tràfic de
drogues a petita escala a Caldes

de diverses informacions veïnals, es
va poder concretar que la venda de
droga es duia a terme ara per part d’una
persona molt concreta que subminis-
trava al mateix tipus de clients. Un cop
verificades aquestes informacions, i
després de diverses identificacions i

denúncies als compradors, la Policia
Local i els Mossos van tancar la investi-
gació amb la intervenció d’ahir.

El detingut ha passat avui a disposició
judicial i el jutge ha decretat la seva
llibertat amb càrrecs.

E

lna Frances Marin, Ambaixadora
de l'Esport de Caldes de Montbui i

patinadora del Cpa Ripollet, el cap de
setmana 6,7 i 8 de maig s'ha estrenat
en la categoria Junior de primer any en
el Campionat de Barcelona. Aquest és
el primer campionat oficial de la
temporada per Elna.
Elna ha obtingut la primera plaça
donant-li pas al Campionat de
Catalunya que es celebra a Rubí els
dies 3,4 i 5 de juny.
Abans, però, l'Elna està convocada els
dies vinents del 20 al 23 de maig per
participar en la semifinal de la "World
Cup" a Itàlia.

La patinadora Elna Frances,
classificada pel Campionat
de Catalunya i per la semifinal
de la “World Cup” a Itàlia
E
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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.

Diumenge 29 de maig
18.30h - Casino
Circ Hotel Budapest de Total Circ.
Un espectacle de circ divertidissim i hipnòtic a través de 3 botons
que fan de tot menys la feina que toca.
Preus: 10/12/6 euros.

Acaba el procés judicial per la titularitat
de la plaça de Pau Surell

l Tribunal Suprem ha decidit no ad-
metre el recurs de cassació promo-

gut la Diòcesi de Terrassa contra la
sentència de l’Audiència Provincial que
declarava la plaça de Pau Surell un
espai de titularitat pública.

Aquesta decisió del Tribunal Suprem
clou un procés judicial que es remunta
a l’any 2014, quan la Diòcesi va immatri-
cular la plaça i l’Ajuntament va reclamar
la titularitat pública d’aquest espai de
539,79m2 situat entre les Hortes de Baix
i l’Església de Santa Maria.

Previ a la darrera resolució del Tribunal
Suprem, contra la qual no existeix
possibilitat d’apel·lació, es van pronun-
ciar a favor de la titularitat pública de Pau
Surell el Jutjat de Granollers (2018) i
l’Audiència Pública de Barcelona (que
l’any 2019 va desestimar el recurs
d’apel·lació presentat per la institució
eclesiàstica).
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Ramon Solé presenta la seva última cançó
"El miracle de Cal Rosset"

D issabte passat es va celebrar el Dia
Internacional dels Museus, i a

Caldes, a part de poder visitar el Museu
Thermalia, es va celebrar l'activitat
performativa "Records sonors de la
Casa Delger", a càrrec de Pol Aumedes.
Una casa plena d'històries, personatges
i objectes que en temps passats van tenir
els seus ritmes, melodies i sons. A cada
cambra hi ha secrets sonors, ritmes
laborals, sons quotidians o sorolls
exquisits que ens va apropar Aumedes.
El pas del temps n'ha glaçat els sons i
amb aquesta sessió es va assistir al seu
so perquè tots ells sonin a la vegada i
es converteixin en un clúster. Una
acumulació de sons del passat a ritme
contemporani.
Una visita guiada i sonora molt
interessant que va captivar la vintena
d'espectadors que hi varen ser presents.

Records sonors de la Casa Delger
La directora del Museu Thermalia, Anna
Monleón, va dir que passat l'estiu

es d'aquest dilluns, ja es pot escoltar
i visualitzar a la plataforma Youtube

l'última cançó del músic calderí Ramon
Solé. El tema vol retre homenatge al bar
de Cal Rosset, un espai emblemàtic de
Caldes que el passat 31 de desembre
va tancar una llarga etapa amb la
jubilació dels fins ara propietaris, l'Amat
i l'Anna.

La nova cançó va acompanyada d'un
videoclip dirigit i concebut per Vicenç
Ferreres de la productora Plans Films,
amb la interpretació de la companyia de
pallasses "Tres pares de narices" de les
calderines Lola Rascón, Carme Ortega i
Cristina Tolosa, i amb la col·laboració
especial de Vicenç Conejos. El videoclip
ha estat gravat al centre de moviment
Inua.

Ramon Solé ens ha comentat que ha
sentit que calia referenciar un dels
espais més mítics i un punt de trobada
de molts calderins en el repertori de
cançons sobre Caldes. I que tot i que és
una història inventada sobre Cal Rosset,
també gira al voltant de l'església, ja que

el bar ha sigut testimoni de què hi ha
passat durant molts anys.
Ramon Solé també ens ha dit que tot el
que faci a partir d'ara sobre l'aplec de
Caldes is Hell es trobarà en format digital
i gratuïtament.
El músic local intenta aportar cada any
alguna novetat a l'aplec calderí i
enguany és aquesta cançó.

La nova cançó i tot el repertori de
cançons de taverna sobre Caldes de
Montbui les podreu escoltar el dissabte
28 de maig a les 6 de la tarda en el Parc
de Can Rius, en un concert on 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. JDB

segurament es tornaran a organitzar
aquestes visites.  MMB

MMB
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Pepe Beunza, protagonista del
documental Sense ficció de TV3
“Mil anys de presó, adeu a la mili”
A quest dimarts, el programa de TV3

"Sense ficció" ha estrenat "Mil anys
de presó, adeu a la mili", un documental
que recupera una història oblidada
massa aviat, tot i ser un dels canvis
socials més importants de la nostra
trajectòria recent: la lluita de 50.000
objectors i insubmisos contra el servei
militar obligatori que va durar trenta anys
i els va costar, en conjunt, més de mil
anys de presó.

"Mil anys de presó, adeu a la mili"
"S'anticipa la suspensió del servei militar
obligatori". Amb aquestes paraules, el
ministre de Defensa del govern
espanyol, Federico Trillo, anunciava el
9 de març de l'any 2001 el suposat final
de la mili. Suposat, perquè la suspensió
no és el mateix que la derogació
constitucional del servei militar
obligatori, que feia 230 anys havia posat
en marxa el rei Carles III amb les
tristament famoses quintes. En la
pràctica, però, acabava el malson dels
milers i milers de joves cridats a files
cada any, amb la pèrdua de temps, el
patiment i els perills que suposava, a
més dels problemes de consciència
que per a molts representava la
incorporació -ni que fos provisional- a
l'exèrcit.
La fi de la mili no va arribar sola, ni va
ser fruit d'un acord democràtic entre
partits. Era la culminació d'una lluita
conjunta que durant trenta anys havien
dut a terme els col·lectius d'objectors i
d'insubmisos, iniciada en plena dicta-
dura i que amb un enorme cost humà -
detencions, presó, judicis, batallons
disciplinaris- va acabar doblegant
l'Estat, obligat a decretar la suspensió
del servei militar obligatori després de
fer els canvis necessaris al Codi Penal
espanyol. "Mil anys de presó, adeu a la
mili", una producció de TV3 produïda per
Aigua Films i La Ballesta, és la història
d'aquesta lluita i dels que la van dur a
terme, explicada pels seus protagonistes
i glossada per un pallasso.

Perquè si aquest documental té dos
protagonistes i són, justament, el primer
dels objectors per motius no religiosos,
Pepe Beunza, calderí d'adopció, i el
pallasso Tortell Poltrona, activista anti-
militarista des de la joventut, que posa
el contrapunt satíric a la narració, expo-
sant l'absurditat absoluta de la retòrica i
les pràctiques militars que durant
dècades i segles s'havien normalitzat.

El nucli de la història no fa riure gens,
però. La lluita contra la mili va costar
molts anys de presó -en conjunt, un

miler- a aquells qui la van iniciar en ple
franquisme, i encara després. Si bé els
Testimonis de Jehovà ja es negaven a
fer el servei per motius religiosos (i
entomaven sense protesta la presó i les
sancions corresponents), Pepe Beunza
va ser el primer a negar-s'hi per motius
polítics i de consciència. Pacifista,
antimilitarista, d'arrels cristianes i
implicat en diversos moviments per la
pau, Beunza va preparar-se a
consciència per assumir les sancions
derivades de la seva negativa. Va passar
bona part de la seva joventut a la presó,
va ser enviat a batallons disciplinaris a
l'Àfrica, va afrontar detencions i judicis,
que aprofitava per exposar -amb
oratòria i arguments irreprotxables- els
seus motius per negar-se a fer el soldat.

Per negar-se a agafar les armes, en
aquell moment, calia ser més valent que
per anar a la guerra.
No van trigar a afegir-se-li nous
objectors: primer cinc, després desenes,
més endavant milers i milers d'objectors
i insubmisos, organitzats en grups tan
variats com actius i valents.
Antimilitaristes, pacifistes i no violents,
cristians o laics, que van voler demostrar
que hi ha moltes maneres -totes més
útils que agafar les armes- de servir la
societat. Grups d'alfabetització, de lleure
per a nens i joves, de suport a diversos

col·lectius marginats, de formació
d'adults, es van escampar per diversos
barris populars. Mentre aprofundien en
la teoria i la pràctica de la no-violència,
donaven el seu suport allà on calia més.

El documental, escrit i dirigit per Carles
Caparrós i Obiols i Toni Marin Vila, recull
en detall la història d'aquesta lluita -i la
seva continuació amb la insubmissió,
l'antimilitarisme i la no-violència- a
Catalunya, una lluita ràpidament
oblidada des de societat i institucions.
Els seus protagonistes, i nombrosos
representants de moviments socials, la
recorden aquí amb precisió però sense
dramatisme, perquè tot i els moments
més durs també van riure i van viure. I,
mentre se la jugaven, van fer història.
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Opinió

“Porca miseria”!, però amb tarja.
S óc a la barra del

bar i escolto un
que diu: “Un tallat curt
de cafè amb llet des-
cremada, natural, amb
sucre morè”.
El sol·licitant s’ha

estalviat tant dir bon dia, com si us plau,
però si la seva comanda fos un
telegrama, que cobren per paraules, li
sortiria ben car.

Li serveixen, se’l pren i pregunta “Quan
és?. Li diuen que euro amb trenta i ell
pregunta: “Puc pagar amb tarja?”. Obra
la cartera on porta una munió de targes,
una veritable col·lecció de tots els bancs
i caixes del món, m’imagino que si de
debò té compte a totes aquelles entitats,
i encara més si li cobren manteniment,
deu ser un potentat però en canvi, la
seva butxaca està més pelada que un
jonc.

Tanta gent defensant el dret a la intimitat
i la protecció de dades, però que no
recelen de com se’ls pot controlar
costums, vicis, horaris i tota la seva vida.
Tanta animadversió al fisc i a Hisenda
però li faciliten la feina de control
contribuint a minimitzar la circulació
monetària, un control sobre el diner

negre que invoquen como la manera
de barrar les activitats criminals i, en
canvi hi ha plantacions fins als
escocells de l’arbrat.

En un tres i no res, els que continuem
pagant bitllo bitllo som una espècie en
perill d’extinció, no perquè ens deixem
impressionar per una tarja, sinó perquè
anar a un caixer automàtic –que de
caixers d’ofici ja no en coneixem– a
rescabalar la cartera, constitueix un
desplaçament fora de l’entorn proper.

Tota la vida en anar a fer el cafè o la
cervesa un grup d’amics, un dia ha
pagat un i un dia ha pagat un altra, avui
ja no es fa així, ara he vist matrimonis (o
parelles convivents que amb això no
m’hi poso) que cadascú es paga la seva
part i la paraula convidar l’han esborrada
en pocs anys del diccionari.

Fa pocs dies, en un grup de set o vuit
xicots feren les seves consumicions a
una cafeteria i pagaren cadascú la seva
part i en tarja. El darrer li va preguntar a la
mestressa que si fent-li un “bizum” li
podia donar cinc euros per a la màquina
de tabac, que no portava diners i, de
moment, les màquines de tabac no
estant per romanços ni targes.

La mestressa li ho acceptà, i li facilità les
coordenades del seu “bizum”, el xicot
trucà a la seva mare, li demanà cinc
euros per “bizum” al seu mòbil que, en
rebre’ls els reexpedí a l’establiment i, tot
seguit aspirava el fum de la primera
cigarreta d’aquell paquet que, ben mirat,
el seu preu era el de mercat, però el seu
cost tenia més valor que els “Dotze
Treballs d’Hercules” amb els que
Heracles, segons la mitologia grega,
fou sotmès en penitència.

Alguns creuen que pagar amb tarja fa
modern, però quan a certa edat ho has
vist gairebé tot, t’adones que això del
plàstic, inclús incorporat al terminal de
mòbil, no és res més que la versió
informatitzada i tecnològica de la llibreta,
aquella llibreta d’abans i que molts hem
conegut fa cinquanta o seixanta anys,
quan encara la tenien moltes botigues,
forns de pa o tabernesi, on apuntaven
la despesa i dissabte, en cobrar la
setmanada, passaves a redimir el deute,
llavors era com ara, la gent també anava
sense efectiu a la butxaca, ben bé els
néts dels pobres continuen sent
pobres, com he escrit moltes vegades:
Ser pobre és etern i a més té efectes
retroactius.

Joan Pallarès-Personat

ls sindicats educatius han convocat
dos dies d’aturades de dues hores i

dos dies de vaga pels mesos de maig i
juny.
Un grup de mestres i famílies de l’Escola
Montbui, s’han concentrat aquest matí
davant de l’ajuntament.
Lluiten per la millora de les condicions
laborals i exigeixen uns serveis públics
de qualitat.
Defensen que l’educació pública i de
qualitat és un dret per a tota la societat.
Diuen que no estan demanant res de
nou, que estan reivindicant el que ja
tenien.
Exigeixen la dimissió del conseller
Cambray per la mala gestió i la unilate-
ralitat de les seves desicions.
Exigeixen una escola invclusiva de

Aturades i vagues a l’ensenyament
debó, amb els recursos necessaris.
Volen una escola catalana, ara i sempre.
Exigeixen la retirada del nou currículum.
L’estabilitat del personal interí i substitut.
La supressió del decret de plantilles i de
l’ordre del calendari.
L’alcalde Isidre Pineda i la tinent
d’alcalde Núria Carner ens han rebut a
l’ajuntament, ha escoltat les nostres

E reivindicacions i angoixes i ha estat
receptiu i comprensiu amb totes
nosaltres.
Volem agrair aquest gest i desitgem que
ho transmeti a la conselleria corres-
ponent.

Mestres de l’Escola Montbui,
Caldes de Montbui 17 de maig de 2022
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
13/05/2022
Núm. Oferta
326420 AUX. ADMINISTRATIU/VA
326327 CODIFICACIÓ DE DADES /AT.

AL CLIENT
326305 RECEPCIONISTA

(CAPS DE SETMANA I AGOST)
326271 REPARTIDOR/A

(FURGONETA PETITA)
326270 MOSSO/A MAGATZEM
326260 AGENT DEL SERVEI

D’APARCAMENT MUNICIPAL
(CONV. PÚBLICA)

326218 MONITOR/A DE LLEURE
325600 ATENCIÓ AL PÚBLIC

(CAPS DE SETMANA)
325552 MECÀNIC/A INDUSTRIAL
325298 CAMBRER/A CAPS DE

SETMANA
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)
324395 OPERARI COL·LOCACIÓ

PARQUET / PERSONA PER
BOTIGA

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

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

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

Des del Servei d’Ocupació es recorda que
és molt important revisar periòdicament
les ofertes penjades al web:
www.caldesdemontbui.cat

Concert d’homenatge
a Rafel Sala
L’Escola Municipal de Música Joan Valls
ofereix el dissabte 21 de maig, a les 12
hores, a la Sala d’Actes de l’Escola el
Concert d’homenatge a Rafel Sala. L’acte
és obert a tothom.

Còmic Club Caldes.
Lectura de l’obra La
levedad, de Catherine
Meurisse
El 26 de maig, a les 18 h, es farà la lectura
de l’obra La levedad, de Catherine Meurisse.
Inscripcions a la Biblioteca o per whatsapp
683267016

Ajuts a les actuacions
de rehabilitació d’edificis.
Subvencions incloses
en el Next Generation
El 23 de maig sobre el termini per sol·licitar
ajuts per actuacions de rehabilitació
d’edificis. Termini: fins al 31 de desembre o
fins exhauriment dels fons. Més informació
a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

Procés de selecció de
tres agents de mobilitat
i civisme pel Servei
d’Aparcament públic
de GMSSA
L’empresa de Gestió Municipal de Serveis
SA obre el procés de contractació de tres
agents del servei d’aparcament.
Presentació de sol·licituds fins al 23 de maig
a GMSSA. Informeu-vos a les oficines de
GMSSA. Tel. 93 865 48 47

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.

Preinscripció a les escoles
bressol municipals.
Curs 2022-2023
S’amplia el termini de preinscripció
telemàtica a les escoles bressol municipals
fins al 21 de maig. El tràmit es podrà fer tot
en línia, a través del web de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, en l’apartat de tràmits,
preinscripció i matriculació. Aquelles
famílies que no disposin dels mitjans per a
dur a terme el procediment telemàtic, i amb
l’objectiu de garantir l’equitat, podran lliurar
les sol·licituds de forma presencial fins al
17 de maig . Per a fer-ho, caldrà demanar
cita prèvia a l’escola bressol que les famílies
hagin escollit en primera opció.

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 desenvolupa-
ment i solidaritat amb els pobles més
desfavorits, és fins el 25 de maig.

Servei de Salut per a joves.
Propera cita: 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

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



Salut

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
Montbui
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

Els elements que pots
usar per a entrenar a casa
L’ exercici regular és fonamental per a la salut, i podem aconseguir-lo tant dins

com fora del gimnàs, en un parc a l'aire lliure o en el saló de la nostra casa. Si
has decidit exercitar-te a casa, sense necessitat d'invertir diners o comprar elements
específicament esportius, podem acudir a elements casolans per a entrenar, com
per exemple:

. Ampolles o bidons grans carregats d'aigua o sorra.

. Tovalloles, draps o catifes per a crear superfícies lliscants o bé, per a exercitar
amb fermesa i realitzar exercicis de contracció isomètrica.
. Llibres, motxilles carregades o utensilis de cuina de ferro com a sobrecàrrega.
. Graons, escales, cadires, o bancs poden ser perfectes per a reemplaçar els
bancs, steps o calaixos del gimnàs.
. Escombres o pals llargs poden usar-se en reemplaçament de barres per a donar-
nos suport sobre ells, o bé, per a carregar pes quan fos necessari.

Només hem de fer servir la imaginació i combinar exercicis usant elements
casolans amb uns altres d'autocàrrega per a obtenir excel·lents resultats.

Amb tot, si entrenar a casa és la teva opció i has decidit invertir en equipament
esportiu per a diversificar les teves, alguns elements poden ser de gran utilitat,
com aquests:
. Pesos russos o kettlebells que són perfectes per a utilitzar en reemplaçament
dels pesos i també poden emprar-se com a superfície de suport.
. Corda de saltar que ens permetrà fer escalfaments, rutines per a cremar greixos
o circuits de càrdio.
. Bandes elàstiques que són petites, traslladables i econòmiques, i admeten varietat
d'exercicis per a tonificar tot el cos, fer càrdio o, fins i tot, treballar la força intensificant
moviments d'autocàrrega.
. Matalassos que, si bé no són imprescindibles, poden ser útils si duem a terme
molts exercicis en el sòl o si practiquem Ioga a casa.
. Pilota medicinal que ens serveix per a llançar, com a superfície de suport o com
a sobrecàrrega.



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

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

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

La importància
dels protectors solars
E ls protectors solars són locions compostes per ingredients minerals actius

com el diòxid de titani i l'òxid de zinc i la seva funció és la d'evitar que les
radiacions solars (concretament les radiacions UVA responsables de l'envelliment
de la pell i les UVB, les principals causants del càncer) danyin la nostra pell.
L'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris) recomanen almenys un protector
15, mentre que els dermatòlegs aconsellen l'ús d'un mínim de 30.
Encara que quant més gran és la protecció, sempre és més recomanable, no ens
hem de confiar, ja que no existeix cap producte que ens garanteixi una protecció
total del 100%, per la qual cosa és necessari aplicar paral·lelament altres tipus de
mesures, com poden ser:
- Evitar les hores de més calor, com és de les 12 h a les 16 h.
- Mantenir-se ben hidratats.
- Estar sempre que ens sigui possible sota l'ombrel·la o en llocs frescos.
- Aplicar-se el protector solar entre mitja hora i dues hores abans de l'exposició i
anar renovant-ho cada dues hores aproximadament.
- Revisar-se la pell periòdicament, i davant qualsevol piga que canvia de color o
grandària, acudir al metge per a una revisió.

Beneficis d'usar desodorant
en crema

l desodorant forma part de la nostra rutina diària. I és que el desodorant és el
nostre millor aliat quan volem evitar la mala olor corporal i les taques de suor

que es formen en les axil·les.
Has de tenir en compte que molts dels cosmètics que usem estan formulats amb
substàncies químiques. Això fa que no siguin adequats per a la pell i, en el cas
dels desodorants, fan que no actuen d'una forma efectiva durant, com a mínim,
vuit hores. Per aquest motiu, cada vegada és més gent la que aposta per
desodorants naturals i en crema.
Aquest tipus de desodorants no interfereixen en la transpiració natural del cos, i
assegura que res obstrueixi els porus, i també ajuden a eliminar la mala olor que
generen els bacteris de les axil·les.
No contenen alcohol ni substàncies sintètiques, així que no ressequen, no
obstrueixen els porus i no impedeixen l'eliminació de toxines.
No emeten gasos, per la qual cosa són molt menys contaminants.
La seva efectivitat és major, i manté durant més temps l'aroma en la pell.

E
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

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

Ingredients per a 4 persones:
800 g de filets vedella
4 dl de vi negre
200 g de castanyes
2 fulles de llorer
6 dl de brou de carn
2 tomàquets
1 ceba
2 pastanagues
Sal
Pebre negre acabat de moldre
2 alls
Oli d'oliva verge extra
Maizena

Preparació:
Netegem els filets de possibles restes
de greix i els salpebrem. Després els
enrotllem, començant per un dels
costats curts i els lliguem amb fil de
cuina. Els daurem en una paella amb
dues cullerades d'oli i els retirem.

Renteu els tomàquets i el llorer.
Trossegem els primers i els triturem al
got de la batedora. Raspem les
pastanagues, les rentem i les tallem a
daus petits. Pelem i piquem la ceba i els
alls. Pelem també les castanyes,
escaldant-les prèviament en aigua
bullent durant uns minuts.

Rotllets de vedella amb castanyes al vi
Poseu una cassola al foc amb dues
cullerades d'oli. Hi afegim la ceba i la
pastanaga i les sofregim durant uns
minuts. Incorporem l'all i el tomàquet i
ofeguem fins que s'evapori l'aigua que
deixa anar.

Hi afegim els rotllets i el vi i ho deixem
reduir a la meitat. Afegim les castanyes,
el llorer i el brou.
Remenem i prosseguim la cocció durant
una hora.

Incorporem una cullerada de maizena
dissolta en una mica d'aigua i deixem
coure una mica fins que s'espesseixi la
salsa.

Retirem, salpebrem i deixem reposar deu
minuts abans de servir.

Independentment de la nostra
experiència a la cuina, hi ha vegades
que més que buscar receptes sofisti-
cades que requereixin preparacions
molt llargues i fora del nostre abast, es
tracta de preparar plats que destaquin a

l'hora de portar-los a taula i l'elaboració
dels quals estigui a l'abast de qualsevol,
com aquesta recepta de rotllets de
vedella amb castanyes al vi negre.

És un plat molt complet que tampoc
requereix moltes floritures, però si el
serviu amb una amanida verda amb
magrana i amb unes patates fregides
tallades molt finetes us quedarà un
resultat espectacular. Per maridar un vi
negre amb aroma de fruites negres, com
ara cireres i mores, serà la millor manera
de sorprendre el nostre paladar. DIT I FET



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

Una corda bona

L

El parc nacional de Yosemita, als Estats Units, està situat en una vall dominada per
gegantins penya-segats granítics de més de 1000 m. d’alçada. Entre els cims que
dominen la vall, n’hi ha un que fascina especialment als muntanyistes.
Un dia, dos joves ben entrenats varen fer escalada de la paret vertical d’aquesta
muntanya. Allí varen trobar a un solitari escalador instal·lat perillosament, i en convidar-
lo a unir-se a ells, va contestar: No, gràcies, només em refio de la meva corda; mai no
estic prou segur en les cordes d’altres. El ressò de les seves paraules s’escoltava
encara a les muntanyes quan el nus de la corda va desfer-se i el noi va precipitar-se
al buit fins al peu del penya-segat, 350 m. daltabaix.
Com es pot ser tant imprudent com per a enganxar la seva vida a un clau per damunt
dels precipicis, sense extremar les precaucions de seguretat?
Sovint hi ha gent que mostra semblant temeritat en la seva existència. Com escaladors
a la recerca de sensacions, cometen absurdes imprudències  per a trobar un camí
vers les altures. Pengen el seu destí d’un nus mal fet o d’una corda en mal estat.
La corda de la qual podem refiar-nos totalment i caminar segurs és la fe que ens
uneix a Jesús, el Salvador i Senyor.
“Confia en el Senyor de tot cor, però malfia’t del teu propi saber”. (Proverbis 3:5).

a Cambra del Vallès Oriental i el
Consell Comarcal del Vallès Orien-

tal signen un conveni per sumar forces
i treballar per consolidar la recuperació
econòmica del territori després de
l’impacte de la Covid-19.
Ambdues institucions es comprometen
a reforçar la difusió dels programes i
serveis adreçats que tenen com a fina-
litat ajudar les empreses en situacions
de crisi d’especial vulnerabilitat i
complexitat.
Tant la Cambra com el Consell també
han acordat oferir suport en l’impuls i la
promoció de projectes vinculats al
Desenvolupament Econòmic Local
d’àmbit comarcal o supracomarcal.
L’objectiu és treballar i oferir eines al teixit
productiu per revertir l’embat econòmic,
que ha provocat la Covid-19 i l’actual
inflació, tant pel que fa a l’emprenedoria,
la innovació, la internacionalització, els
tràmits empresarials, la digitalització i les
noves tecnologies.
De fet, aquesta vinculació afavorirà
actuacions conjuntes i també permetrà
compartir projectes en benefici de les
empreses de la comarca, afavorint les
seves iniciatives i acompanyant-les en
la seva projecció econòmica afavorint
el creixement social i econòmic del
Vallès Oriental.
L’acord ha estat signat aquest dijous, 12
de maig, pel president de la Cambra del
Vallès Oriental, Jaume Aragall, i el
president del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, Emiliano Cordero

La Cambra i el Consell
Comarcal del Vallès
Oriental s’uneixen per
enfortir el teixit productiu
del territori




