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Agenda

Membres associats de:

Dijous 2 de juny
18.30h – Biblioteca
Presentació del llibre “Junil a les terres del
bàrbars”, amb l’escriptor Joan-Lluís Lluís.
Premi Òmnium a la millor novel.la de l’any
2021.

Fins al 3 de juny
V edició de la Via del Pintxo.
Una mostra gastronòmica en petit format
dels bars i restaurants de Caldes. Compta
amb la participació de 13 establiments.
Es manté l’import de la darrera edició del
2019 de 2,5 euros amb un pintxo i un beure.

Del 3 al 5 de juny
Sala Delger
Exposició «Ut pictura poesis» on es
podran veure les obres dels alumnes
joves del Taller d’Art Municipal Manolo
Hugué. Un total de quatre grups d’ESO i
de Batxillerat són els que mostraran els
treballs de volum, gravat, fotografia i dibuix
i pintura realitzats durant el curs. Aquest
any, el taller d’art ha basat tota la
programació de l’escola en la poesia, que
ha servit com a punt de partida per a
desenvolupar tots els treballs.
“Ut pictura poesis”…locució llatina que es
pot interpretar com que la poesia és
pintura que parla i la pintura poesia muda.

Diumenge 5 de juny
De 10 a 21h – Avda. Pi i Margall
19a Fira Botiga. Amb circuits de Karts a la
Plaça Catalunya, Fotomatón i músics al
carrer durant el mati a la zona activitats de
la Fira. A la tarda, contacontes, músics al
carrer i taller de pintacares a la zona
activitats de la Fira.
Org. UCIC.

Dimecres 8 de juny
10.30h – Biblioteca
Visita a l’Arxiu Històric Municipal en motiu
del Dia Internacional dels Arxius.
Org. Arxiu Municipal de Caldes de Montbui.

Dijous 9 de juny
18h – Biblioteca
En motiu del Dia Internacional dels Arxius:
Taller “Aprèn a fer el teu arbre genealògic”
a càrrec de Mireia Nieto, experta en
genealogia i arxius i responsable de
tataranietos.com.
Org. Arxiu Municipal de Caldes de Montbui.

Diumenge 12 de juny
18h  - Sala Noble de Can Rius
Concert  de final de curs de la Coral del
Centre.
 

Fins el 21 de juny
Espai d’Art Casino
Exposició “25 anys picant bastons”, amb
els Bastoners de Caldes de Montbui.

Fins el 16 d’ocubre
Museu Thermalia
Exposició “Mas Manolo, art i vida”.
Thermalia afegeix una mirada més a
l’artista multidisciplinari i fascinant que va
convertir Caldes de Montbui en espai de
trobada del pensament intel·lectual i
artístic de les primeres dècades del segle
XX. Ho fa obrint al públic l’exposició «Mas
Manolo, art i vida», quan es compleixen
150 anys del naixement de l’artista.
En aquesta ocasió descobreix l’interior de
Mas Manolo amb una exposició de foto-
grafies de Marta Povo fetes l’any 1994, just
abans que les obres i peces de valor que
acollia fossin traslladades al museu.
L’exposició compta amb una instal·lació
audiovisual on es mostren les entrevistes
fetes a persones que van conèixer a
Manolo Hugué, a la seva dona Totote i a la
seva filla Rosa, l’any 2016.
Manolo va atraure al llarg de la seva vida
artistes i persones fascinades pel seu
pensament i la seva obra. Més enllà de la
seva mort, l’any 1945, Totote i Rosa van
mantenir el caliu del Mas Manolo com un
espai de trobada, de creació i d’amistat.
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L’aplec Caldes is Hell s’acomiada de Can Rius
per tornar l’any vinent al Centre Democràtic
E l parc de Can Rius de Caldes de

Montbui va tornar a ser l'escenari, el
passat 28 de maig, de l'aplec Caldes is
Hell, el concert de cançons de taverna
sobre la població compostes pel músic
local Ramon Solé.

L'actuació que es fa des del 2014 al Cafè
del Centre, 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 que, com va dir Ramon
Solé, serà l'últim any que es farà al Parc
de Can Rius, ja que el Centre Demo-
cràtic és el millor lloc per a les cançons
de taverna de Caldes.

Enguany també ha repetit vocació
solidària i tota la recaptació es destinarà
als projectes de l'assemblea de la Creu
Roja de Caldes de Montbui, Palau-Solità
i Plegamans i Sant Feliu de Codines.

Malgrat la calor i el sol intens, un bon
nombre de calderins i calderines no es
van voler perdre aquesta cita tan
destacada en el calendari cultural. En el
concert, Ramon Solé i la banda de cinc
músics que l'acompanya a l'escenari,
van desgranar un repertori que parla de
Caldes des de la ironia, l'humor i l'amor
pel poble. A més, en finalitzar el concert,
el públic assistent es va poder emportar
gratuïtament algun dels CD que
inclouen la música de l'aplec.
El Caldes is Hell d'enguany ha viscut la
incorporació d'una nova cançó al

repertori, El miracle de Cal Rosset, com-
posta per Ramon Solé en homenatge 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 està publicada al
youtube i s'acompanya d'un videoclip
dirigit pel també calderí Vicenç Ferreres
i amb la participació de la companyia
de pallasses local Tres pares de narices,
amb la col·laboració de Vicenç Co-
nejos.

l passat 28 de maig, el parc de
l'Estació de Caldes de Montbui va

ser l'escenari del 50è aplec de la
sardana.

La ballada va comptar amb la música de
la Cobla Marinada, la cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona i un concurs de
colles improvisades.

Durant la jornada, es va convidar a tots
els assistents a prendre xocolata amb
melindros.

Caldes celebra el 50è aplec de la sardana
E
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A

El parc de referència de l’Escola Montbui
va quedar inaugurat aquest cap de setmana

mb una A gegant passejant per
l’escenari i les històries de vida i

ficció de Marcel Gros es va inaugurar
divendres el nou parc de Rosa Sensat,
l’espai de joc construït al costat de
l’Escola Montbui.

El pallasso manresà va presentar davant
el públic familiar aquesta gran aventura
al llarg de la seva autobiografia, de ma-
nera esbojarrada i amb la seva particular
facilitat per connectar amb l’infant i amb
l’adult.

L’acte de divendres 27 de maig va
celebrar la incorporació del nou espai
familiar al carrer del Doctor Fleming, al
costat de l’Escola Montbui. Amb
l’obertura d’aquesta zona de lleure i jocs
infantils, el centre té per fi el seu propi
parc de referència per proximitat
geogràfica (com ho és l’Ametller per a
l’Escola Pia, el Bugarai per a l’Escola El
Calderí i Can Rius per a l’Escola El
Farell).

El nou parc rep el nom de Rosa Sensat
(1873-1961), mestre que va contribuir a
la creació de l’escola pública catalana i

un referent en la incorporació de
mètodes basats en el respecte a les
persones i en el caràcter pedagògic del
joc.

Aquesta denominació forma part de les
accions per a la feminització dels noms
d’espais públics, amb la voluntat d’anar

construint un nomenclàtor que visibilitzi
la dona. El passat abril, alhora que
s’aprovava nomenar Rosa Sensat
aquest parc, es va acordar incloure
també els noms de Mirador de la
Ignasieta (al carrer Raval Canyelles) i
plaça de les Bugaderes (al costat del
Safareig Termal La Canaleta).

a 16ena edició Taula de Comerç ha
decidit dur a terme dues accions de

les 16 proposades. En concret, destinar
el 50% del pressupost participatiu
d’aquest 2022 a la compra de tiquets
d’aparcament i l’altre 50% a vals de
compra per tots els comerços del
municipi. En la reunió, celebrada
dimecres 25 de maig a l’Espai Can Rius
i encapçalada per la regidora de
Comerç, Carme Germà, els 13 establi-
ments que hi van participar van decidir
centrar els esforços econòmics
d’aquest any en aquestes dues accions

La Taula de Comerç decideix destinar el
pressupost d’aquest any a vals de compra
i tiquets d’aparcament

de promoció del comerç local.
En aquesta trobada, a banda de votar
les accions a realitzar amb els pressu-
postos participatius, les Regidories
d’Igualtat i de Participació Ciutadana van
presentar dues campanyes de caire
social i mediambiental que es duran a
terme conjuntament amb els comerços
de Caldes de Montbui.
La primera campanya té com a objectiu
sensibilitzar la ciutadania en el respecte
i la diversitat de la mà del comerç. Per
això, els establiments que s’adhereixin
a la iniciativa i es declarin lliures de

violències masclistes i LGTBIFòbiques,
se’ls lliurarà un distintiu que els identi-
ficarà i que serà visible des de l’exterior
de l’establiment. El fet de participar a la
campanya, per part del comerç, implica
comprometre’s a aplicar un protocol
d’actuació.
La segona campanya té a veure amb el
foment de la sostenibilitat i la cura del
medi ambient. En aquest cas, es tracta
de la campanya “Fora plàstics”,
impulsada des de la regidoria de
Participació Ciutadana a partir de la
proposta feta pel Consell d’Infants.

L
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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 -

L’Assemblea Local d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya a Caldes de

Montbui, celebrada el dimarts 17 de
maig de 2022, d’acord amb els estatuts i
el Reglament de Règim Intern, ha elegit
Isidre Pineda com a candidat a les elec-
cions municipals de 2023.

Pineda, de 35 anys, és alcalde del
municipi des del 2019 i compta amb una
llarga experiència en gestió, ja que
prèviament havia sigut regidor de:
Cultura i Patrimoni; Turisme i Termalisme;
Participació Ciutadana i Voluntariat i
Cooperació, Serveis socials, Participa-
ció Ciutadana, entre d’altres i ha format
part de l’equip de govern d’ERC des del
2011.

Després de presentar la única candida-
tura per encapçalar el projecte republicà
a Caldes, sent aquesta la proposta de
l’Executiva local i d’obtenir un suport
majoritari en nombre d’avals, els
militants d’ERC han tornat a confiar en
Isidre Pineda com a candidat per seguir

Isidre Pineda és el candidat per
encapçalar la llista d’ERC Caldes
a les properes eleccions municipals

liderant el projecte municipalista de
transformació i millora de Caldes. Al llarg
d’aquest darrer mandat, Pineda ha
projectat el seu “un poble per ser feliç”
de la campanya electoral passada i ha
evolucionat, davant de les adversitats
sobrevingudes, cap a “Ser valents en
temps difícils”.

En la seva intervenció, el cap de llista
per ERC ha destacat que “gràcies a les
majories absolutes Caldes ha evo-
lucionat com mai i l’estabilitat política és
un valor preciós i extraordinari, molt
necessari sobretot en moments
d’incertesa”. Pineda ha afegit “ERC
mereix una nova oportunitat perquè
tenim la força i les ganes de reforçar
Caldes amb un projecte que és viu.” El
nou cap de llista ha volgut remarcar que
“continuem apostant per una Caldes
valenta, sostenible, termal i solidària tot
treballant com a eixos principals l’acció
climàtica, el feminisme i el republi-
canisme.”

úria Carné, primera tinenta d’alcaldia
i regidora d’Europa i Projecció Exte-

rior, està entre els 160 joves polítics euro-
peus seleccionats per formar part del
Young Elected Politicians Programme
(YEPs). Ha estat escollida d’entre les més
de 600 candidats que s’han presentat a
nivell europeu. Paral·lelament, Carla
Millán, regidora del PSC de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, va formar part
d’aquest programa en la seva primera
edició el 2019 i fins el 2022, i ara entrarà
a formar part de la European Network of
Regional and Local EU Councillors.
La presència d’aquestes dues represen-
tants calderines en aquests organismes
d’àmbit europeu permet apropar les

Dues representants calderines formen part
del Young Elected Politicians Programme

necessitats i inquietuds dels ciutadans
del municipi al projecte d’Europa.
El Young Elected Politicians Programme
és una iniciativa del Comitè per les
Regions d’Europa que va començar el
2019 que té com a objectiu crear una
xarxa de polítics electes de fins a 40 anys
amb un mandat a nivell regional o local
dins de la Unió Europea.

La sessió inaugural d’aquesta nova
edició s’ha dut a terme aquest dimecres.
El fet de formar part d’aquest programa
permet entrar en contacte amb altres
joves polítics electes de la resta
d’Europa, assistir a formacions sobre
temes de la UE i participar en reunions i
seminaris organitzats pel Comitè per les
Regions d’Europa.

N
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E ls Horts Domèstics municipals
ubicats a la Torre Marimon han rebut

aquest diumenge 29 de maig la visita
d’una trentena de persones que han
participat a la 2ª Jornada d’Horticultura.
Una activitat que té com a finalitat
apropar l’ús i la gestió dels horts a la
ciutadania. Al llarg de tot el matí, els
participants van poder visitar els horts
domèstics acompanyats dels membres
de l’Associació d’Hortolans dels Horts
Domèstics de Caldes de Montbui.

A banda de la visita, els usuaris dels
horts domèstics van explicar de forma
pràctica com organitzen les parcel·les,
quines hortalisses hi ha plantades i com
s’ha de gestionar l’hort. A més, els
participants es van poder endur a casa
desenes de planters que podran veure
créixer i, dels quals, en podran recollir
els seus fruits.

La principal novetat d’aquesta edició ha
estat la construcció d’un hotel d’insec-
tes que ha quedat instal·lat als horts.

Una trentena de persones participen
a la Jornada d’Horticultura

Aquest element, fet amb productes
naturals, ha d’afavorir la presència de
diferents insectes que ajuden a
combatre l’existència de pugons i de

diferents infeccions i malalties que
poden malmetre els cultius, així com
també, facilitar la pol·linització.

El calderí Martí Grau Rosàs, subcampió
del campionat Infantil Masculí de Basquetbol

l passat cap de setmana el calderí
Martí Grau Rosàs, es va proclamar

subcampió del campionat Infantil
Masculí Preferent de la Federació
Catalana de Basquetbol, amb el seu
equip del Club Bàsquet Granollers.

La final a quatre es va jugar al pavelló
del Nou Congost de Manresa, en el
primer partit l'equip vallesà va eliminar
al F.C. Barcelona per 67-64 amb un triple
a l'últim segon.

E A la final jugada el diumenge es van
enfrontar al Club Joventut de Badalona
i van perdre 72-60.
Va ser una gran gesta per part de l'equip
granollerí, després d'una temporada
molt exigent.

Gràcies a aquesta segona posició al
Campionat de Catalunya, l'equip
jugarà el Campionat Infantil d'Espanya
que es jugarà a Marin (Pontevedra) del
4 a l'11 de juny, on es podran trobar
amb els equips guanyadors d'altres
comunitats com el Reial Madrid
Baloncesto, València Basket, Casade-
mont Zaragoza, Cajasiete Canarias,
Unicaja de Màlaga, Real Beris Balon-
cesto entre d'altres on lluitaran per les
primeres places.
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Anem al Casino

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

Fins el 21 de juny
Espai d’Art Casino
Exposició:
25 anys picant bastons,
amb els Bastoners
de Caldes de Montbui.

aula on habitualment oferia les
seves classes el guitarrista i

professor de l’EMM Joan Valls porta des
d’ara el nom de Rafel Sala, que va morir
la tardor del 2020 i que va ser professor
de guitarra de l’escola des de 1981 fins
la seva jubilació, el 2018.
El descobriment de la placa va anar a
càrrec de la família i es va fer després
d’un concert en record del guitarrista.

D’aquesta manera l’EMM Joan Valls
homenatjava Rafel Sala aquest dissabte
21 de maig amb un doble acte al que hi
van assistir l’alcalde Isidre Pineda i el
regidor d’Educació Pep Busquets.
La primera part va consistir en un
concert, ofert per amics, exalumnes i
companys músics d’en Rafel – alguns
vinguts de València on ell hi oferia
cursos als estius – que es va fer a les
12h del migdia a la Sala d’Actes de la
mateixa escola.
La segona part de l’homenatge va ser el
bateig amb el nom de Rafel Sala de l’Aula
9, on habitualment ell oferia les classes
de guitarra.

L’EMM Joan Valls homenatja Rafel Sala
i posa el seu nom a l’aula de guitarra

L’

l passat cap de setmana, els pro-
ductors calderins Oli La Xerona i

l'Aixada conserves, que formen part de
la Xarxa Productes de la Terra, han estat
presents a la Fira d'Economia Verda i
Circular de Granollers. Amb l'impuls i el
suport de la Gerència de Serveis de
Comerç de la Diputació de Barcelona i
en col·laboració amb el Consell Comar-
cal, aquestes empreses van exposar els
seus productes artesans i de qualitat al
pavelló Menjar Bé de la Fira.
Aquesta fira és la primera, d'aquest
àmbit, que s'ha organitzat a Granollers,
dins de les festes tradicionals de
l'Ascensió. S'hi ha presentat iniciatives
diverses, tant d'empreses com activitats
lúdiques, totes elles relacionades amb
la sostenibilitat.

Dos productors
calderins presents a la
Fira d'Economia Verda
i Circular de Granollers

E



Actualitat

88888

Ha mort M. Pilar Aznar López (maig
de 1960 – maig de 2022), qui fou

regidora de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui amb el govern d’ERC durant
els mandats 2011-2015 i 2015-2019 
M. Pilar Aznar López va prendre posses-
sió del càrrec de regidora de l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui el juny de
2011, per primera vegada i per ERC.
Va ser càrrec electe de l’administració
local durant dos mandats, primer com
a regidora i membre del govern (2011-
2015) i tot seguit com a quarta tinenta
d’alcaldia (2015-2019).
Durant la seva estada al govern calderí
va liderar regidores com ara Gent Gran,
Treball, Acció Social, Igualtat d’Oportu-
nitats, Participació Ciutadana i Volun-
tariat.

Mor M. Pilar Aznar, regidora de l’Ajuntament
del 2011 al 2019
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Opinió

P rop de 400 persones van participar
ahir de l'acte central dels 30 anys de

la Campanya Contra el Quart Cinturó.
Una jornada festiva i reivindicativa que
va acabar amb la lectura d'un manifest.
Amb una caminada, una bicicletada,
animació i dues actuacions musicals,
la jornada va voler reivindicar de nou
l'eliminació definitiva d'aquest
projecte i la protecció dels espais
naturals de la plana del Vallès.

 "30 ANYS DEFENSANT EL
VALLÈS CONTRA EL QUART
CINTURÓ"
Ara fa 30 anys ens vam començar
a moure per donar a conèixer
l’amenaça que suposava el Quart
Cinturó per a la Plana del Vallès. I
avui fa exactament 28 anys ens
trobàvem en aquest mateix indret
per construir col·lectivament un
gran NO contra el Quart Cinturó.
Fa 30 anys ens vam organitzar per
preservar el rodal, la biodiversitat,
l’activitat agrícola, el paisatge... Als
mitjans de comunicació, llavors, tot just
es començaven a sentir veus
ecologistes que alertaven dels perills de
la creença errònia en un creixement
il·limitat, de l’ocupació del territori, de la
pèrdua de riquesa natural. Però encara
no érem prou conscients que ens
esperava una crisi climàtica i energètica
amb conseqüències devastadores.
Ara la sostenibilitat és un dels conceptes
més utilitzats en discursos, declaracions
polítiques i objectius globals de futur.
Cada cop són més les veus que clamen
per la necessitat de reduir l’impacte
humà sobre el planeta. Les directrius
europees per lluitar contra l’emergència
climàtica i per reduir els elevats nivells
de contaminació aconsellen no
construir noves infraestructures que
puguin afavorir la pèrdua de biodiver-
sitat i l’increment de la contaminació
atmosfèrica i els greus efectes sobre la
salut pública.
Malauradament, això ha tingut poc
efecte sobre la planificació d’infraestruc-
tures com el Quart Cinturó. Els seus
defensors s’entesten a mantenir-lo viu,
fent oïdes sordes dels objectius de

Èxit de la jornada central. El Vallès
sense el Quart Cinturó, 30 anys de lluita!

reducció d’emissions, dels estudis que
relacionen contaminació amb morts
prematures, o de la constatació que ens
calen polítiques de proximitat a nivell
agrícola i ramader.
El Quart Cinturó és un projecte
anacrònic, que no es basa en cap anàlisi
rigorosa, sinó en la inèrcia per construir

més i ocupar més territori amb un mal
entès progrés. No està dissenyat per
resoldre les necessitats de comunicació
de la Regió Metropolitana, sinó per
afavorir l’especulació en un model de
creixement insostenible.
Ara mateix el veritable progrés va en
sentit contrari. Tots els recursos
s’haurien de dedicar a invertir l’ordre
actual de la mobilitat: a construir i millorar
les infraestructures ferroviàries, a
millorar la xarxa actual de carreteres
secundàries, a afavorir el transport
públic col·lectiu i a impulsar polítiques
intel·ligents de reducció de la mobilitat.
Amb la gestió de residus hem après que
no només cal reciclar i reutilitzar, sinó
també reduir. Amb la mobilitat cal fer el
mateix: moure’ns amb menys impacte,
però també aprendre a moure’ns menys.
No podem oblidar que la majoria dels
vehicles motoritzats privats utilitzen
combustibles fòssils, que tenen un rol
preponderant en el canvi climàtic.

Després de 30 anys continuem, amb
més força, defensant els espais naturals
més ben conservats i més emblemàtics
del Vallès: Ca n’Argelaguet i Ca n’Ustrell,
bosc de Can Deu, Can Moragues,
Colobrers, Togores, Torre Marimon,

Santa Justa, Llerona, Marata... El traçat
del Quart cinturó els trinxaria de ple i
implicaria la pèrdua irreparable dels
valors culturals, socials, productius,
ecològics i paisatgístics que atresoren
actualment.

Després de 30 anys continuem, amb
més força recordant que els
reptes ambientals són cada dia
més urgents i que passen per
reduir impactes sobre el territori.
Per això, davant de la voluntat del
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
liderat pel PSOE-PSC de reactivar
el projecte, la Campanya Contra
el Quart Cinturó s’ha de seguir
mobilitzant per defensar els espais
naturals i la qualitat de vida fins
aconseguir l’enterrament definitiu
del projecte.

Som aquí des de fa 30 anys defensant
el Vallès
- Exigint que es desestimi la construcció
del 4rt Cinturó
- Defensant polítiques per preservar la
biodiversitat i el paisatge
- Descobrint la importància de l’activitat
agrícola i ramadera
- Lluitant pels espais agroforestals de la
plana del Vallès
- Denunciant els greus efectes de la
contaminació atmosfèrica sobre el medi
ambient i la salut pública
- Reivindicant més i millors trens: anem
30 anys tard en les inversions en
transport públic

Som aquí des de fa 30 anys lluitant per
Defensar el Vallès Contra el Quart
Cinturó. Ha passat prou temps perquè
el “No al Quart Cinturó” deixi de ser un
clam i sigui només el record d’un passat
que ja no tornarà més.
Perquè volem que la sostenibilitat deixi
de ser només un lema de les decla-
racions polítiques, volem polítiques
racionals, coherents i ecologistes.
No volem que hipotequin el futur del
nostre territori.

Defensem el Vallès
contra el Quart Cinturó!  CCQC



1111111111

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
27/05/2022
Núm. Oferta
327451 PINTOR/A OFICIAL DE 1ª O 2ª
327328 PEÓ SERVEI DE RECOLLIDA DE

RESIDUS (CONTRACTE 2
MESOS- ESTIU)

327301 ADMINISTRATIU/VA
(SUBSTITUCIÓ PER
MATERNITAT)

327146 PEÓ DEL SERVEI DE NETEJA
VIÀRIA (CONTRACTE DE 4
MESOS - SUPLÈNCIES
VACANCES)

326932 MOSSO/A MAGATZEM
326924 AJUDANT PIZZERIA

(CAPS DE SETMANA)
326608 NETEJADOR/A
326599 VENEDOR/A PER BOTIGA

(ESPECIALITZADA)
326271 REPARTIDOR/A

(FURGONETA PETITA)
326270 MOSSO/A MAGATZEM
326218 MONITOR/A DE LLEURE
325600 ATENCIÓ AL PÚBLIC

(CAPS DE SETMANA)
325552 MECÀNIC/A INDUSTRIAL
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, per tal de no
perdre la oportunitat de formar part dels
processos de selecció que siguin d’interès
per a les persones que cerquen ocupació.

Ajuts a les actuacions
de millora de l’eficiència
energètica en habitatges
El 23 de maig s’obre el termini per sol·licitar
ajuts per actuacions de rehabilitació
d’edificis. Termini: fins al 31 de desembre o
fins exhauriment dels fons.

Ajuts econòmics per a
l’assistència a l’escola
d’estiu municipal
i al club jove de 2022
Del 2 i fins al 9 de juny, és obert el termini
de sol·licitud d’ajuts per a l’assistència al
Casal Municipal d’Estiu i al Club Jove de
2022. Demaneu cita prèvia per lliurar-les
trucant al número de telèfon 93 865 54 20
o a través del web de l’Ajuntament.

Subvencions per al
pagament del lloguer.
Bases 2022
Subvencions per facilitar l’accés i la
permanència en un habitatge o habitació
en règim de lloguer o cessió d’ús a sectors
de població en risc d’exclusió social. Els
terminis es publicaran properament. Per a
més informació, podeu adreçar-vos a
l’Oficina d’Habitatge- T. 93 865 55 99
i A/e. habitatge@caldesdemontbui.cat

Exposició de les obres
dels alumnes joves del
Taller d’Art Municipal
del 27 al 29 de maig
i del 3 al 5 de juny
La Sala Delger (c/ del Forn,8) acollirà del
27 al 29 de maig i del 3 al 5 de juny,
l’exposició «Ut pictura poesis» on es podran
veure les obres dels alumnes joves del
Taller d’Art Municipal Manolo Hugué.
La mostra s’inaugurarà el divendres 27 de
maig, a les 19 h i estarà oberta en els
següents horaris: divendres, de 18 h a 20 h;
dissabte, d’11’30 a 13’30 h i de 18 a 20 h; i
diumenge, d’11,30 h a 13,30

Cursos intensius del
Taller d’Art Municipal
El Taller d’Art organitza, del 4 al 8 de juliol,
el curs intensiu de dibuix anatòmic i del 5
al 8 de juliol el curs intensiu de col·lodió
humit. Inscripcions al Centre Cívic- 647 573
207

Ajuts de menjador escolar
pel curs 2022-2023
El termini per presentar les sol·licituds
d’ajuts per a l’assistència al menjador
escolar per al curs 2022/23 és del 17 de
maig al 15 de juny.
Trobareu tota la informació al web de
l’Ajuntament i al web del Consell Comarcal
del Vallès Oriental. La sol·licitud s’ha de
presentar al Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui per tal de revisar la documentació
requerida. Recordeu que cal demanar cita
prèvia trucant al número de telèfon 93 865
54 20.

Matriculació de l’Escola
Municipal de Música Joan
Valls. Curs 2022/2023
El període de matrícula de l’EMM Joan
Valls per a nous alumnes és a partir de l’1
al 30 de juny (10% de bonificació fins el 30
de juny) al web de l’escola o presencial-
ment amb cita prèvia: 647573207

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

A

Què és la "gana emocional"
i com superar-la

lgunes emocions com l'ansietat, la ira, la tristesa o l'avorriment poden fer-nos
sentir la necessitat de menjar d'una forma incontrolada i impulsiva sense que

existeixi una necessitat de "fam real".
Normalment, aquest tipus de conductes, s'associen a sentiments negatius i es
deriven de problemes emocionals que no som capaços de gestionar conve-
nientment, per la qual cosa la millor manera de poder controlar-les és identificant
els problemes que originen aquests actes inadequats. Un cop detectat l'origen o
la causa, es farà més fàcil solucionar-los.

Alguns hàbits que podem usar per a ajudar a controlar-nos davant els atacs de
"gana emocional", són aquests:
 - Dedicar als menjars principals almenys vint minuts.
- Mastegar a poc a poc.
- Beure aigua abans dels menjars, així com cada vegada que ens vingui la
necessitat de menjar. També podem alternar l'aigua amb infusions, que a més de
sadollar-nos, ens ajudaran a relaxar-nos.

- Practicar algun esport.
- Realitzar tècniques de relaxació.
- Optar per aliments més saludables, ja que normalment, ens decantem per aquells
productes amb més sucre i, per tant, amb un alt nivell calòric.
- Planificar els menjars de manera setmanal, per a així evitar improvisar.
- Augmentar el consum de fruites i aliments amb fibra, perquè ens faran sentir més
tips.

Si amb tots aquests passos, no obstant això, no som capaços de controlar-nos a
nosaltres mateixos i aquesta ansietat per menjar es converteix en quelcom de
tipus patològic, serà el moment de posar-nos en mans de professionals
(nutricionistes i psicòlegs) perquè ens ajudin a eliminar aquests mals hàbits, que
a la llarga, poden comportar-nos complicacions serioses per a la nostra salut.
EVA REMOLINA
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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

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)

1313131313

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

Per què pica el cuir cabellut?
A  vegades ens pica el cap i no sabem per què, un malestar gens estrany si

tenim en compte el maltractament al qual sotmetem el nostre cabell diàriament.
Et contem per què pica el cuir cabellut!

El nostre cuir cabellut pateix un maltractament constant a causa de tractaments
poc adequats, xampús agressius, l'escassa protecció solar o els diferents agents
contaminants que estan en l'ambient. Tots aquests factors causen sequedat,
irritació i afeccions vàries, que produeixen picor. Des de Dalire Cosmetics,
especialistes en la fabricació i venda de productes capil·lars i cosmètica natural,
ens aconsellen què fer en aquest cas, quins productes usar i com prevenir-ho.

Dermatitis seborreica, caspa i sequedat
Els problemes en el cuir cabellut acostumen a provocar dermatitis seborreica,
caspa o sequedat. En el primer cas, pica el cap, i si a més tens caspa, és possible
que quan et miris al mirall vegis la pell del cuir cabellut enrogida.

Per a solucionar-ho, cal utilitzar un xampú suau que no irriti perquè no activi més
la producció de seu. Has d'evitar aquells que portin sulfats en la seva composició,
aquests són uns compostos tensoactius que algunes marques de cosmètica fan
servir pensant en una major efectivitat, quan la seva acció netejadora el que fa és
arrossegar també els olis naturals i propis del cabell, els quals són els que
necessita per a estar nodrit i protegit.

Solucionada la caspa i la dermatitis... què fem amb la sequedat? Aquí el problema
moltes vegades està en l'ús de xampús inadequats i cosmètics que inclouen en
la seva fórmula factors que el ressequen. A això se li suma l'ús continuat
d'assecadors o planxes del cabell, així com l'acció de l'aire i el sol.

Per tot això és important vigilar de prop els productes d'higiene que utilitzem. Igual
que acaronem la pell del cos i rostre aplicant cremes nutritives, gels i sabons més
suaus, també el cuir cabellut mereix i necessita aquestes cures. Per exemple, un
xampú nutritiu de qualitat, elaborat amb ingredients naturals i lliure de sulfats,
silicones i parabens.

Qui millor ens poden orientar a l'hora de triar els millors productes per a cuidar el
cuir cabellut són els perruquers.
El cabell necessita una hidratació extra que es pot obtenir a través de les
mascaretes, esprais, xampús i condicionadors amb presència de queratina i
pantenol, així com algun tractament específic per al cuir cabellut.
A casa, i per a regular els nivells de greix, pots recórrer al gel d'àloe vera pur, que
a més humiteja les fibres i evita la caiguda capil·lar. Com a fungicida i antibacterià
és fantàstic, ric en antioxidants i mucílags, perfecte per a quan el nostre cabell no
suporta més sequedat.



1414141414

Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Consulta la nostra carta

Ingredients:
. 300 grs. de pernil ibèric d'una part no
gaire magra.
. 2 cebes
. 1 litre de llet sencera
. 5 rovells
. 200 grs. de farina de blat
. 100 grs. de farina de blat de moro
. 30 grs. de mantega
. sal, pebre molt, nou moscada
. oli
. 5 clares d'ou
. pa ratllat

Utensilis:
Una pala de fusta de base plana que
ens permeti remoure amb força la
superfície del fons de la cassola.

Elaboració:
-En una cassola fonda, amb un fil d'oli,
sofregir fins a enrossir la ceba picada
molt fina.
-Mentrestant, picar molt menut el pernil;
jo ho faig amb la picadora elèctrica.
-En un bol a part, mesclar els ingre-
dients: la llet, la farina, la Maizena, els 5
rovells, la sal (jo en poso una cullera-
deta no massa plena de postres), una
mica de pebre i un polsim de nou
moscada, i el pernil trinxat. Mesclar-ho
bé amb les barnilles, procurant que no
quedi farina depositada al fons.

-Quan la ceba estigui ben rossa, afegir
la mantega a la cassola i abocar la mescla
del bol; continuar remenant sense parar
amb una pala de fusta. Quan comenci a
espessir baixarem la intensitat del foc;
hem de remoure bé el fons perquè no
se'ns enganxi.
En pocs minuts tindrem la massa cuita.
-Abocar la pasta de les croquetes en una

Croquetes de pernil
safata i esperar que es refredi.
-Quan vulguem donar forma a les
croquetes ho farem amb el marbre i les
mans lleugerament untades d'oli perquè
no se'ns enganxi la pasta als dits.
Passar-les per les clares i arrebossar-les
amb pa ratllat.
-Fregir-les amb l'oli a 170 °C. ALICIA RIBOT
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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

¿Por qué el universo es tan grande?
  Marcos regresó de la escuela muy emocionado: “Mi maestra dijo que si el sol fuese
del tamaño de una naranja, la tierra sería tan solo un minúsculo granito de arena que
giraría a 7 metros alrededor de la naranja. ¡Y entonces el universo sería mucho más
grande que toda la tierra!”. Marcos estaba muy impresionado. Sin embargo, tenía una
pregunta que lo inquietaba, y al llegar la noche interpeló a su padre:
 -Papi, ¿por qué el universo es tan grande, y nosotros tan pequeños?
-Marcos, antes los hombres no sabían que el universo era tan grande y antiguo, pero
estaban sorprendidos de ver que el mundo estaba hecho para que ellos pudiesen vivir
en él. Entonces pensaban en Dios, quien creó todo, y lo hizo para su bien. Ahora los
científicos conocen mejor las dimensiones del universo, así como el movimiento de los
astros. Conocen el funcionamiento del sistema solar, y descubrieron que si un solo
parámetro de este sistema (como la distancia tierra-sol) fuera modificado, la vida no
sería posible en la tierra.
   Mucho más que antes, ahora podemos maravillarnos por la grandeza de Dios y por
su sabiduría infinita. La Biblia dice que Su inteligencia es suprema, que él no tiene
principio de días, ni fin de vida, pues es eterno. También nos dice que Dios ama a los
seres humanos que creó, y que quiere su felicidad.
   Al ver la grandeza del universo, nos inclinamos ante Dios para decirle: “¡Eres
maravilloso! ¡GRACIAS!”.

l 2021 el 56,6% de les deixalles que
recollides a Caldes de Montbui es

va fer de forma selectiva. Aquesta és la
xifra més alta dels últims 20 anys.
Aquest percentatge supera l’objectiu
fixat per la Unió Europea pel 2020, que
era del 50%. Pel 2030, el percentatge de
deixalles recollides de forma selectiva
establert per la Unió Europea és del
70%. Unes dades que es fan públiques
coincidint amb la celebració, el 17 de
maig, del Dia Mundial del Reciclatge.

Segons les dades de la regidoria de
Serveis Municipals, l’any passat cada
calderí i calderina va generar 531 Kg de
deixalles. D’aquests, es van enviar a
circuits de reciclatge un total de 270,4
Kg per habitant. És una dada molt
similar a la registrada el 2020 (269 Kg/
habitant) i significativament superior a
les dades d’abans de la pandèmia. El
2019 el total de deixalles per habitant va
ser de 519 Kg i d’aquestes, es van
aconseguir recollir de forma selectiva
252,5 Kg/habitant.

El vidre és el material que més i millor es
recicla. El vidre és el material que més
ciutadans duen al contenidor verd.
La fracció orgànica és el segon residu
que més es recull als contenidors de
Caldes de Montbui.
El podi el completa el paper i el cartró,
que el 2021 es va aconseguir recuperar
correctament aproximadament el 50%
del total que teòricament es va generar
al municipi.

El 2021 a Caldes el 56,6%
de les deixalles es van
recollir de forma selectiva,
la xifra més alta de les
dues últimes dècades

E




