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Agenda

Membres associats de:

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.

Divendres 10 de juny
19.30h – Biblioteca
Concert de Minisflaustaff (grup de flautes i
violoncels. Org. Escola Mpal. de Música
Joan Valls.

Dies 10 i 11 de juny
Poliesportiu Bugarai
24 hores de Futbol Sala. Inscripcions als
Tels. 627 855 566 – 654 620 o76.

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

Dimecres 15 de juny
Xerrada pedagògica “Límits i rabietes”, a
càrrec d’Elisenda Pascual Martí. L’activitat
es farà via zoom a les 18h.

Meeting ID: 814 9615 8014  passcode:
738937.
Org. AMPES de l’Escola Bressol Municipal
El Gegant del Pi i de l’Escola Bressol
Municipal La Lluna.

Divendres 17 de juny
19h -  Sala Noble de Can Rius
Espectacle de teatre musical, Coral adults
i Octet.
Org. Escola Mpal. de Música Joan Valls.

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

Dimecres 22 de juny
19h – Sala Noble de Can Rius
Concert de fi de curs a càrrec de corals i
orquestres.
Org. Escola Mpal. de Música Joan Valls.

Dimarts 28 de juny
18h – Sala d’Actes Escola de Música
Concert. Org. Escola Mpal. de Música
Joan Valls.

Fins el 30 de juny
El Centre Ateneu Democràtic
i Progressista
Mostra de treballs individuals en pintura a
l’oli a càrrec del col·lectiu La Canaleta.

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
fotografies de Marta Povo fetes l’any 1994,
just abans que les obres i peces de valor
que acollia fossin traslladades al museu
calderí.
L’exposició compta amb una instal·lació
audiovisual on es mostren les entrevistes
fetes a per sones 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.
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L’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris
de Caldes signen un conveni per dinamitzar
el teixit productiu local i l’ocupació
L’Ajuntament i l’Associació d’Empre-

saris de Caldes (ADEC) han signat
un conveni de col·laboració per treballar
conjuntament la promoció del teixit
productiu local i l’ocupació al municipi.
A més, també estableix la necessitat
d’establir un marc de cooperació i

coordinació per assolir la màxima
eficàcia en la consecució dels objectius
comuns de millora dels serveis dels
polígons industrials, la seva promoció,
la cooperació entre les empreses
ubicades als polígons i, la creació i
millora de l’ocupació a Caldes de
Montbui.

El conveni, d’una durada anual i pro-
rrogable com a màxim per un segon any,
preveu la concessió d’una subvenció
de 5.000 euros anuals pels dos propers
anys, és fruit de dos anys de treball de
l’Ajuntament amb el teixit productiu del
municipi. Com a conseqüència d’això,
s’ha aconseguit reactivar l’ADEC i s’ha
pogut signar aquest acord que, entre
d’altres, permetrà millorar els polígons
industrials i l’activitat empresarial que s’hi
desenvolupa.

L’acord s’ha presentat aquest dimarts en
una roda de premsa amb l’alcalde, Isidre
Pineda; el regidor d’Indústria, Empresa i
Treball, David Través; el president de
l’ADEC, Francesc Sagalés; i el vocal de
l’ADEC, Eusebi Vila.
L’acte s’ha dut a terme a la seu de
l’empresa Laboratoris Karizoo, membre
de l’ADEC. Després de la presentació
s’ha fet una visita a les instal·lacions.

El conveni, un canal de comunicació
estable entre empresaris i Ajuntament
El conveni fixa com a objectiu principal
la creació d’un marc de relacions i
compromisos estables entre l’Ajunta-
ment i l’ADEC amb l’objectiu de
desenvoupar i dinamitzar l’activitat

empresarial de Caldes de Montbui,
afavorint la competitivitat de les
empreses, impulsant l’atracció de nou
talent, així com també, la creació de
noves activitats econòmiques i
industrials que permetin generar
ocupació de qualitat. També estableix la
col·laboració de les dues parts en el
manteniment de la base de dades de
les empreses ubicades dins del terme
municipal, tant en teixit urbà com en els
polígons industrials.

El text de l’acord concreta algunes de
les accions que es duran a terme a partir
d’aquesta col·laboració. Entre d’altres,
la definició conjunta de les actuacions
per millorar i adequar l’espai industrial i
les infraestructures dels polígons; la
planificació conjunta de les actuacions
relacionades amb el manteniment i els
serveis dels polígons; la promoció de
serveis de cooperació i de xarxes de
col·laboració entre les empreses del
municipi; la col·laboració en la definició
dels perfils professionals i la participació

en accions promogudes adreçades al
foment de l’ocupació i la reincorporació
de persones al mercat de treball; o bé, la
promoció de la formació de mà d’obra
especialitzada en es coles professio-
nals de Caldes i la canalització de
pràctiques a empreses del municipi.

Per tal de coordinar les accions, el con-
veni preveu la constitució d’una Comis-
sió de Seguiment amb representants de
l’Ajuntament i de l’ADEC que es reunirà,
com a mínim, quatre cops l’any. A banda
d’això, el text signat compromet
l’Associació d’Empresaris de Caldes a
elaborar un Pla d’Acció Anual i a realitzar
un acte cada any per visibilitzar empre-
ses i polígons industrials.

La primera actuació: la numeració dels
polígons
Més enllà de les accions concretes que
recull l’acord per tal de millorar les
condicions dels polígons industrials, la
primera acció que es durà a terme per
part de l’Ajuntament serà la numeració
oficial dels polígons. Això permetrà
identificar de forma oficial i inequívoca
totes les empreses instal·lades als
polígons industrials per facilitar la seva
localització i ordenació. En les properes
setmanes, es procedirà a informar els
propietaris de les finques i s’instal·laran
els números corresponents.
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Èxit de participació a l’estudi sobre el benefici
termal a persones amb Covid-19 persistent

quests dies ha començat la fase de
tractaments termals del segon grup

que participa en l’estudi pilot sobre els
“Efectes de la balneoteràpia en pacients
amb COVID-19 persistent”.
Es tracta d’una investigació impulsada
per l’Ajuntament de Caldes de Montbui
i que porta a terme el Grup de recerca
músculo-esquelètica de l’Institut
Hospital del Mar d’Investigacions
Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar) amb
la biòloga Natàlia Garcia Giralt com a
investigadora principal de l’estudi.
Les sessions d’aquest segon grup, que
duraran un mes, comencen un cop han
finalitzat el tractament  les persones del
primer grup. En total són tres els grups
que participen a l’estudi.

Els tractaments es realitzen en una
estació balneària de Caldes, concreta-
ment en el Termes Victòria i consisteixen
en 12 sessions, a dies alterns i en grups
de 8 pacients, de manera que cada grup
fa 3 sessions a la setmana durant un
mes. El programa d’exercicis i sessions
informatives estan dissenyats per
especialistes qualificats del Balneari
Termes Victòria de Caldes de Montbui
que es responsabilitzaran de dur a terme
el programa.

L’objectiu de la investigació és avaluar
si 48 pacients amb COVID persistent
(simptomatologia post-COVID) que se
sotmetin al tractament termal mostren
una millora en la seva qualitat de vida
respecte altres 48 pacients que no reben
la balnearoteràpia (grup control).

El Grup de recerca músculo-esquelètica
de l’IMIM-Hospital del Mar s’ha posat en
contacte amb les 171 persones inte-
ressades en participar a l’estudi i que
van enviar la sol·licitud a través del
formulari habilitat al web de l’Ajuntament
i els ha enviat un qüestionari amb
preguntes sobre salut i les explicacions
sobre el tractament previst. Algunes
persones no van poder ser incloses a
l’estudi  per  no disposar d’un diagnostic
mèdic de COVID persistent, tenir alguna
patologia prèvia abans de passar la
COVID-19 que cursa amb una simpto-

matologia molt similar a la post-COVID,
o no disposar del temps i la logística ne-
cessària per venir 3 dies a la setmana a
Caldes durant un mes a fer els tracta-
ments.

De les 96 persones finalment incloses a
l’estudi, es fa una distribució aleatòria
(randomització) i  la meitat (48) fan el trac-
tament termal i l’altra meitat constitueix el
grup de control, per tal de poder establir
una comparativa entre les persones que
han fet el tractament i les que no.

Característiques de l’estudi
Les aigües termals han estat utilitzades
des de l’antiguitat com a recurs
terapèutic per a la recuperació de
persones malaltes. Per conèixer les

propietats dels tractaments termals en la
recuperació de persones amb seqüeles
de COVID 19, el municipi termal de
Caldes de Montbui lidera un projecte de
recerca sobre els “Efectes de la
balneoteràpia en pacients amb COVID-
19 persistent”.
L’estudi pilot permetrà comprovar la
millora obtinguda en 48 pacients que es
sotmetin al tractament rebut en una
estació balneària que disposa d’aigua
mínero-medicinal qualificada com

clorurado-sòdica hipertermal, segons
els compendis d’Hidrologia Mèdica.

En l’estudi s’inclouen 48 pacients amb
COVID-19 persistent que reben una
balneoteràpia programada i el
tractament habitual i es compararan amb
un grup de pacients control que només
rebran el tractament habitual mitjançant
uns qüestionaris de qualitat de vida
que hauran de contestar abans d’iniciar
el tractament, un com finalitzat el
tractament termal i al cap d’un mes de la
finalització.

Aplicabilitat dels resultats
Els resultats d’aquest estudi s’utilitzaran
com a referència pel disseny de circuits
de tractament en aigües termals dins les

termes de Caldes de Montbui espe-
cífics com a objectiu de reduir les
seqüeles derivades de la COVID-19 i
millorar la qualitat de vida de pacients
amb COVID-19 persistent. Aquest
protocol de tractament amb aigües
termals també podria ser aplicat en altres
aigües termals tot i que, degut a les
diferents característiques i propietats
terapèutiques de cada aigua termal,
caldrien més estudis per saber-ne
l’aplicabilitat en altres termes.
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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 -
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Els alumnes de 5è de l’escola El Calderí
entreguen més de 200 euros a la protectora
d’animals i a l’associació contra el càncer

ls alumnes de cinquè de primària de
l’escola El Calderí han entregat el

dijous a la tarda els més de 200 euros
que han recaptat a través de la
cooperativa escolar creada durant
aquest curs en el marc del programa
CuEmE. En concret, han repartit 130
euros a Caldes Animal i 76,58 euros a
l’Associació Contra el Càncer. Una part
dels diners els han aconseguit gràcies
a la venda de diferents productes creats
a través de la cooperativa escolar que
han constituït durant el curs en el qual
han participat aquests estudiants. L’altra
part dels diners s’han recollit a través
d’un pot solidari.

La decisió de posar un pot solidari neix
de la dificultat que van tenir els estudiants
per triar nomes una ONG per donar els
diners recollits. La classe va escollir
donar els beneficis de la cooperativa a
l’entitat Caldes Animal. Però també hi va
haver molts alumnes que volien
col·laborar amb l’Associació Contra el
Càncer i es va decidir fer un pot solidari
per contribuir també amb aquesta entitat.

L’acte de cloenda del programa CuEmE
s’ha dut a terme aquest dijous a l’escola
El Calderí i hi ha assistit el regidor

d’Educació, Josep Busquets, represen-
tants de les dues entitats escollides pels
alumnes per rebre els diners, familiars i
altres alumnes de l’escola. Durant l’acte,
els estudiants han explicat què ha
suposat per ells participar en aquesta
iniciativa, i quines han estat les dificultats
i les experiències que han tingut durant
el curs.

Els primers estudiants de Caldes de
Montbui que han participat en aquesta
iniciativa han estat els de cinquè d’edu-
cació primària de l’Escola El Calderí.
Durant el curs han hagut de dissenyar,
crear i gestionar una cooperativa
escolar. A través d’aquesta cooperativa
han elaborat diversos productes que
han comercialitzat en una parada
instal·lada al mercat setmanal.

Els alumnes han hagut de dur a terme
tots els passos necessaris per tal de
crear i fer funcionar una cooperativa. Per
al procés de creació i gestió de la
cooperativa, l’escola i l’Ajuntament han
treballat de manera coordinada i
conjunta per facilitar el desplegament de
les diferents fases del programa durant
tot el curs.

El programa “Cultura Emprenedora a
l’Escola” (CuEmE) està impulsat per la
Diputació de Barcelona.
El seu objectiu principal és el foment de
la cultura emprenedora i el desen-
volupament de les competències
bàsiques en aquest àmbit entre els
alumnes del cicle superior d’educació
primària.
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La CUP proposa declarar les llambordes
de Caldes patrimoni local

a CUP de Caldes ha fet arribar avui
als partits polítics del ple de

l’Ajuntament una moció que proposa
encarregar la redacció d’un informe amb
la finalitat de declarar la llamborda de
Caldes un Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL).
Els cupaires valoren la llamborda com
un element patrimonial històric de la vila.
La declaració de Bé Cultural d’Interès
Local dotaria aquest element de
protecció legal i la dignificaria, evitant
així que continui essent retirada o
malmesa.
La CUP assenyala la falta de respecte
dels darrers governs d’ERC per haver
menysvalorat la llamborda. Asseguren
que és perfectament compatible
l’accessibilitat peatonal i el manteniment
del patrimoni històric. Creuen que s’ha
produït un expoli de llambordes pel mal
gust dels diferents regidors d’urba-
nisme i que és hora de protegir la
llamborda abans no sigui massa tard.
A banda de dotar-les de protecció legal

la moció també proposa el retorn
d’aquelles llambordes que estiguin en
el magatzem municipal de cara a futures
actuacions al nucli antic del poble.
Els cupaires subrallen que la moció
encaixa amb la voluntat de la Unió de

Comerciants i Industrials de Caldes
(UCIC) que darrerament va pactar amb
govern Pineda la conservació de la
llamborda en cas de dur-se a terme una
reforma de l’Avinguda Pi i Margall.

n grup de 17 persones de Caldes
de Montbui va participar el passat 1

de juny a la Cloenda del Curs 2021/2022
del Cicle de Passejades de la Gent Gran
“A cent cap als cent”, que se celebra
entre l’1 i el 2 de juny al parc de Can
Zam, de Santa Coloma de Gramanet. A
la tarda, durant l’acte de lliurament de
diplomes, s’hi han afegit l’alcalde, Isidre
Pineda, i la regidora d’Esports i de Gent
Gran Activa, Núria Carné.
La gran festa de fi de curs va acollir en la
seva primera jornada 1074 caminaires
de 36 municipis d’arreu de Catalunya,
entre ells la vila termal.
Aquesta temporada, Caldes de Montbui
ha compartit l’experiència de caminar i
descobrir els entorns de pobles
catalans amb Pineda de Mar, Santa
Margarida dels Monjos i Vilafranca del
Penedès.

U

Gent gran activa se suma a la cloenda del
programa “A cent cap als cent 2021/2022”
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Anem al Casino
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Trobada de Colles Castelleres del Vallès
Oriental i el 25è aniversari dels Bastoners
de Caldes de Montbui

E

Exposició fins el 21 de juny

l proper diumenge 12 de juny es
celebrarà a Caldes de Montbui la

Trobada de Colles Castelleres del Vallès
Oriental, conjuntament amb el 25è
Aniversari dels Bastoners de Caldes de
Montbui.

Les dues entitats calderines han unificat
esforços per tal d’organitzar una
jornada ben lluïda on tindrem actes
durant tot el dia a la nostra vila.

La jornada s’iniciarà a les 10:30h al C/Pi
i Maragall, just passat el semàfor de la
cruïlla, amb una cercavila bastonera.
Aquesta comptarà amb els membres
actuals de l’entitat i estaran acompanyats
per a exmembres que han passat per la
colla durant els 25 anys.

Aquesta cercavila, que també anirà
acompanyada de les 4 colles castelleres
del Vallès: Xics de Granollers, Castellers
de Mollet, Manyacs de Parets i Castellers
de Caldes, comptarà amb balls de bas-
tons i en alguns trams del recorregut,
les colles també alçaran pilars de 4.

A les 11:45h està previst arribar a la Plaça
de l’Església, on els Bastoners faran el
seu lluïment final i tot seguit les colles
Castelleres iniciaran la seva actuació,
amb les tres rondes de castells i pilars
de sortida.

En acabar la jornada, totes les colles
participants, aniran al pati del Local dels
Castellers on s’hi farà un dinar de
germanor que finalitzarà amb jocs entre
colles, concert del grup de versions:
Ron & Papas i música DJ fins al vespre.
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Malgrat ser un cap de setmana de
pont festiu, una quarantena de
comerços membres de la Unió de
Comerciants i Industrials de Caldes
(UCIC) van participar de la tradicional
Fira Botiga, celebrada a l'Avinguda
Pi i Margall, entre el carrer Homs i la
plaça de l'Àngel.

Enguany s'ha celebrat la 19 edició
amb algunes novetats molt ben
rebudes, com el circuit de karts, el
fotomaton, el contacontes, el taller
de pintacares i els músics al carrer.

La valoració de la UCIC és que
malgrat que hi havia el pont, la fira
va tenir bona afluència de públic i
els comerços participants van
quedar contents. La intenció és a
poc a poc anar generant cada cop
més activitats que agradin a la gent i
atreguin a més públic a la fira.

Bona afluència de públic a Fira Botiga

JDB

JDB

JDB

Més de 40 persones conformen el LECXIT
d’aquest curs

l projecte per incrementar l’èxit
educatiu dels infants de 4art, 5è i 6è

de primària a través de la millora de la
comprensió lectora s’ha reprès aquest
curs 2021/2022 a Caldes amb certa
normalitat, després de la pandèmia.
La 7ena edició del LECXIT va començar
ja avançat el curs, el passat mes de
març, a totes les escoles de Caldes.
Després d’uns dies de difusió informant
de l’inici del programa a tot el municipi i
especialment a les famílies de l’alumnat
de les escoles calderines i a les AMPES.
Amb il·lusió i ganes de les persones
participants i amb l’ajuda de la Fundació
Bofill que ha col·laborat amb l’aportació
de tota mena de documents el programa
es va iniciar amb 22 voluntaris i voluntà-
ries que han acompanyat 21 alumnes
durant una hora a la setmana a l’escola
de cada infant i després del seu horari
escolar.

E
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L’Escaldàrium estrena web
n mes abans de la celebració de
l’Escaldàrium, l’esdeveniment cal-

derí presenta una nova versió de
www.escaldarium.com, un web que
s’ha transformat per fer una aproximació
el més fidel i el més exacta a la realitat
de la Festa del Foc i l’Aigua.
El nou web serà l’espai de referència
per a la població d’arreu de Catalunya
que vulgui participar en la convocatòria
del 9 de juliol i en tot el programa a
l’entorn de l’Escaldàrium, com ara
L’execució de les bruixes, l’Acte infantil
de Foc i Aigua, La Cultura amb
l’Escaldàrium, l’Escumàrium, el
Sopàrium i el Concertàrium, entre altres.
A més del lloc de divulgació del
programa, aquest també serà l’espai de
referència per entendre una festa
carregada de símbols i de multitud
d’elements originals que la fan única.
Els personatges, les danses, la
llegenda i la música de l’Escaldàrium
s’expliquen des del les pàgines del
món virtual per tal d’oferir una millor
experiència al món terrenal i a peu de
plaça.
La presentació del nou web ha anat a
càrrec de membres de la Comissió
Escaldàrium: Pep Busquets, regidor
d’Escaldàrium, Berta Mayol, cap de
colla de Diables i Quim Dasquens,
dissenyador i membre del Ball de
Diables.

El 8 i 9 de juliol tremolen
Ball de Diables de Caldes, La Forca,
Bombers de Caldes, Músics de l’Escal-
dàrium i Ajuntament, entitats represen-
tades en la Comissió Escaldàrium, han

confirmat aquest juny el retorn de la
Festa del Foc i l’Aigua a la plaça de la
Font del Lleó, després de dos anys de
reinvencions i espera provocades per
la  pandèmia.
L’organització treballa en la recuperació
absoluta d’una festa que farà tremolar

la vila el segon cap de setmana de juliol,
i que tornarà a explicar l’origen de l’aigua
termal. Paral·lelament, s’està dissenyant
tota la programació d’actes d’Escal-
dàrium, que omplirà els dies previs de

cultura popular, bruixeria, tradició,
innovació, espectacle i consciència
social.
Seguiu les xarxes d’Escaldàrium i de les
entitats implicades, les properes setma-
nes s’aniran anunciant novetats fins la
presentació del cartell final.

U
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Opinió

D

El passat divendres 27 de maig al
matí, al voltant de la Plaça
Catalunya vaig patir una caiguda,
ja que l’estat del paviment no està
en les condicions adecuades.

Voldría mostrar el meu sincer
agraïment, tant a les persones
anònimes, com al personal sanitari
de la Fundació santa Susana, com
el personal del SEM que em van
atendre i auxilar.
Moltísimes gràcies.

Angelina Gonzàlez B.
vídua de Josep Baró

issabte passat, 28 de maig de 2022
l’Agrupació Sardanista Calderina va

tenir l’honor de poder celebrar els 50
aplecs de la Sardana duts a terme a la
nostra vila. Les cobles “Marinada” i “Sant
Jordi – Ciutat de Barcelona” van donar
la nota de categoria a l’audició, tal i com
es mereixia l’ocasió. Vam poder gaudir
de la companyia de molts amics
sardanistes d’arreu, tot i havent ‘hi altres
actes de rellevància per la Sardana.
Agraïm la seva assistència que vam
gaudir amb bon ambient i bona calor i
que ens van acompanyar durant tot
l’acte.

Esmentar especialment 5 sardanes que
ens van tocar les cobles per recordar
que era el nostre aplec: “Mainada
Calderina” del calderí Albert Masat, que
ens va honorar amb la seva presència i
a qui vam poder saludar i aplaudir; “El
Casino de Caldes”, “L’Aplec de Caldes”,
“L’Aplec Conjunt” i “La Nissaga dels
Martí”.

Durant el decurs de l’Aplec es van dur a
terme diferent sortejos gràcies a la
col·laboració de comerços i entitats de
Caldes.
Els donem el nostre més profund
agraïment a: Electra, Espai Cel,
Bonhomic, SAM, Administració de
Loteria Les Termes, Òptica Roser, Cafè
del Centre, La Jijonenca, La Vallesana,

50 aplecs de la Sardana a Caldes
Stage, Tres Caldes, Tot Música, Cal
Fruitós, Thermàlia, Puntades, El Celler,
Rosàs Ca l’Amàlia i Serrat expert.

També volem agrair les diferents
col·laboracions de tots aquells que en
han facilitat material de diferent tipus

perquè aconseguíssim desxifrar i
confirmar que en aquests moment ja
tenim 50 aplecs calderins de la Sardana:
Albert Masat, Jordi Fabra, Maria Gay,
Pere Puidomènech, Raimundo García i
Salvador Aiguasanosa

També es va fer el, ja tradicional,
Concurs de Colles Improvisades. Hi va
haver 4 colles participants, la majoria
organitzades amb gent de diferents
poblacions.
Totes elles es van endur una coca i una
ampolla de cava per la seva participació.

Vam tenir el goig de poder comunicar a
tots els assistents que la Comissió

Capital de la Sardana ens ha concedit
el “Premi a la Continuïtat” per aquests 50
aplecs celebrats. Tindrem l’honor de
recollir aquest guardó el mes de
desembre a la ciutat de Balaguer durant
els actes de celebració de la Ciutat
Pubilla. Per això, des d’aquí volem

enviar una felicitació a totes aquelles
persones que en un moment o altre van
dedicar una part de la seva vida a
treballar per la Sardana a Caldes de
Montbui.

Per acabar, convidar-vos a tots a
l’Exposició que tindrem a la Sala Delger
els caps de setmana del 10 al 12 i del 17
al 19 de juny. La inauguració es farà el
divendres 10 a les 19h.

Tos junts, som i fem Sardana! Tots junt
som-hi. Fem Sardana!

Agrupació Sardanista Calderina

Nota d’agraïment
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
03/06/2022
Núm. Oferta
327684 AUXILIAR DE FABRICACIÓ
327617 CARRETONER/A
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)

326599 VENEDOR/A PER BOTIGA
(ESPECIALITZADA)

326271 REPARTIDOR/A
(FURGONETA PETITA)

326270 MOSSO/A MAGATZEM
326218 MONITOR/A DE LLEURE
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

Obertes les votacions
del Guardó Especial
de la 8a edició
de la Nit de l’Esport
Fins el 26 de juny la ciutadania pot votar
entre les candidatures proposades per la
Comissió de la Nit de l’Esport.
Es pot votar a través de la web de
l’Ajuntament.
El 29 de juny, durant la celebració de la Nit
de l’Esport a Torre Marimon, es donarà a
conèixer el resultat de la votació.

Nova data de l’oferta
formativa de Formació
Ocupacional:
«Organització i gestió
de magatzems»
El Servei de Formació Ocupacional ofereix
la formació «Organització i gestió de
magatzems» que s’iniciarà el 20 de juny.
Inscripcions a pfo@caldesdemontbui.cat o
per telèfon 93 862 70 25 / 93 115 10 74

Accions formatives
d’interès empresarial i
venda electrònica
L’Ajuntament organitza el curs «Vull vendre
per internet, per on començo? Com
transformar digitalment un negoci de
proximitat», el 15 i 22 de juny.
Inscripció en línia al web de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui.

Enquesta Pla Local
de Joventut
de Caldes de Montbui
L’Ajuntament activa una enquesta per
recollir l’opinió dels i les joves de Caldes
per incorporar-les al nou Pla Local de
Joventut. Participeu a través de l’enllaç
https://bit.ly/3se3wef

Xerrada pedagògica
“Límits i rabietes”
El 15 de juny a les 18 h es farà la xerrada
“Límits i rabietes” a càrrec d’Elisenda
Pascual Martí.
L’activitat es farà via zoom, us podeu
descarregar el codi QR que trobareu en el
document adjunt o connectar-vos a través
del següent enllaç:
meeting ID: 814 9615 8014
passcode: 738937

Ajuts econòmics per a
l’assistència a les Escoles
Bressol Municipals i
utilització del servei
de menjador:
curs 2022/2023
Les sol·licituds d’ajuts econòmics per
assistència a les Escoles Bressol
Municipals i utilització de menjador es poden
demanar del 16 de juny a l’1 de juliol.
Demaneu cita prèvia per lliurar-les, trucant
al número de telèfon 93 865 54 20 o a través
de l’enllaç que trobareu al web de
l’Ajuntament, a cita prèvia seleccionant en
el desplegable de l’oficina d’atenció «Serveis
Socials» i en el del tràmit que voleu fer
«Beques». S’obre la convocatòria

per a la concessió
de les subvencions
del Bo Lloguer Jove
El termini per sol·licitar les subvencions
del BO Lloguer Jove s’inicia el dia 8 de juny
a les 9 h i finalitza el dia 17 de juny a les
17h. Tràmit en línia o presencial a l’Oficina
d’Habitatge.
Són subvencions per facilitar el gaudi d’un
habitatge o habitació en règim de lloguer o
de cessió d’ús a les persones joves amb
escassos mitjans econòmics.

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

L’

Com saber si estic sofrint
un atac de pànic?

ansietat és un mecanisme que ens ajuda a millorar el nostre rendiment i a
respondre davant un estímul exterior quan el percebem com a amenaçador o

perillós.
L'ansietat és universal, es dona en totes les persones i no suposa cap amenaça
per a la nostra salut. Però quan s'intensifica i apareix de manera habitual, es
converteix en un trastorn.

L'atac de pànic és un dels trastorns més usuals relacionats amb l'ansietat. Es
caracteritza per episodis reiteratius d'ansietat intensa, por o terror que
aconsegueixen la intensitat màxima en tot just deu minuts.
Els símptomes físics d'un atac de pànic solen malinterpretar-se en un primer
moment, ja que poden confondre's amb un atac al cor.

Hi ha uns indicadors claus per a saber si estem sofrint un atac de pànic, i la
persona experimenta almenys quatre d'aquests símptomes en els primers 10
minuts.
Els símptomes més freqüents són: Elevació de la freqüència cardíaca; tremolors o
sacsejades; sensació d'ofec o falta d'aire; mareig o desmai, entumiment o
formigueig en les extremitats; sudoració (especialment a les mans) o esgarrifances;
opressió en el pit; dolor abdominal o nàusees; mal de cap, i sensació d'irrealitat,
de perdre el control.

A més d'aquestes manifestacions físiques, els atacs de pànic cursen símptomes
psíquics. Els més comuns són la presència de pensaments o creences ansioses
recurrents, que poden empitjorar amb el temps. La persona també pot mostrar
canvis de comportament (evitant, per exemple, aquelles activitats que li causin
ansietat).

Controlar un atac de pànic no sol ser senzill. La persona tendeix a estar molt
centrada en les seves sensacions corporals. Hi ha gent que aconsegueix controlar
els atacs de pànic, però no té per què ser així. En aquests casos el que cal fer és
anar a un professional perquè ens ensenyi estratègies i ens doni les eines
adequades per a afrontar un atac de pànic.
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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

Conservar la llet materna
C om sabem, la llet materna és l'aliment més complet que podem donar al nostre

bebè. Desgraciadament, sovint la tornada a la feina no facilita la lactància, per
la qual cosa conservar la llet és sens dubte la millor manera d'assegurar-nos que
el bebè estigui ben alimentat fins i tot durant la nostra absència.
Per a conservar la llet de la millor manera possible, cal seguir unes pautes que van
des de la simple extracció fins al moment de les preses.

- Extracció de la llet:: És important fer-ho de manera adequada. Per a això, és
crucial abans de començar, rentar-se bé les mans, i si pot ser, també prendre una
dutxa.

- Neteja dels envasos: Essencial és, també, assegurar-nos que tant els recipients
que farem servir (biberons, bosses de refrigeració o pots), així com el tirallet,
estiguin ben nets i secs. Per a rentar-los podem fer-ho tant en el rentavaixella, en
un bullidor especial o a mà, però sempre tenint en compte que de fer-ho
manualment, haurem de deixar que s'assequin "a l'aire".

- Conservació: Un cop extreta la llet, tenim dues opcions. Podrem ficar-la en
envasos en el frigorífic (sempre que la llet vagi a consumir-se en el mateix dia o en
els immediatament posteriors, ja que en cas contrari podria espatllar-se) o bé,
congelar-la. S'empri un mètode o un altre, assegura't que l'espai on anirà situada
la llet està destinat només a això, a fi d'evitar barrejar-la amb altres aliments.
Si optem per congelar la llet, en cap cas guardarem la llet per més de 5 o 6 mesos.
Si, en canvi, la volem conservar en el frigorífic, cal tenir en compte les següents
temperatures:
. Si la zona de la nevera, es troba entre 0° i 4 °C, la llet podria conservar-se durant
3 o 4 dies.
. Si la zona de la nevera, està a 15 °c o més, la llet no durarà més de 8 h, per la qual
cosa, passat aquest temps, serà millor desfer-se d'ella.

- Descongelació: Quan vulguem consumir la llet, per a descongelar-la, mai farem
ús del microones. Els passos aconsellables serien: 1) Passar-la del congelador al
frigorífic, i que passi a la nevera almenys 12 hores, i 2), Deixar-la a temperatura
ambient unes 2 hores abans de consumir-la.
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Orxata de xufa
casolana
Els ingredients, per a un litre d'orxata són:
- 250 g de xufles (preferiblement que siguin valencianes).
- 1 litre d'aigua.
- 100 g de sucre de llustre o sucre blanc.
Preparació:
El primer que caldrà fer és deixar les xufles en remull des de
la nit anterior.
El mateix dia de la preparació, les rentarem i escorrerem.

En una batedora, picadora o robot de cuina les triturarem al
costat de mig litre d'aigua fins que quedin com una pasta
densa (de la textura aproximada del pa ratllat).
Colarem l'aigua, i les triturarem de nou amb la resta de
l'aigua.
Al líquid resultant, li afegirem el sucre, remourem bé i ho
ficarem a la nevera perquè es refredi.
Servirem acompanyada d'uns deliciosos fartons. EVA REMOLINA

Coliflor amb safrà
La coliflor admet moltes altres opcions a més de bullida
o gratinada que és com normalment es consumeix.
Aquesta recepta és senzilla, econòmica i farà que vegis
aquesta verdura des d'una altra perspectiva, la qual
segurament, et sorprendrà.

Ingredients:
- 1 coliflor
- 1 ceba.
- 50 g de formatge ratllat.
- Brins de safrà.
- Oli.
- Sal.
Per a l'arrebossat: farina i 1 ou.

Preparació:
- Rentarem la coliflor i la tallarem en rams.
- En una olla amb aigua i sal, bullirem la coliflor durant
uns 10 o 15 minuts.
- Acabada la cocció, colarem (reservant el brou),
arrebossarem i fregirem.
- Quan la coliflor estigui daurada per tots dos costats,
la reservarem.
Mentrestant, rentarem i pelarem la ceba i la tallarem en
làmines o en daus, al gust de cadascú.
- En una paella, fregirem la ceba fins que estigui
escalfada, moment en el qual afegirem el safrà i
remourem.
- A continuació, posarem una cullerada de farina, el
formatge ratllat i el brou que va sobrar de la cocció de
la coliflor.
- Remourem tot i cuinarem a foc lent durant uns 20
minuts.
- Servirem tal qual, o triturarem la salsa.

Carne Halal de buena calidad

NUEVO ESTABLECIMIENTONUEVO ESTABLECIMIENTO
Avda. Pi i Margall, 85 · Tel. 688 62 65 01 · Caldes de Montbui
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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

Testimoniatge d’una mare

D

  “Quan el meu bebè va néixer, el metge el va posar als meus braços i em va dir: -I ara,
senyora, admiri la seva obra!”. Em vaig quedar pensativa... Aquest nadó era realment
“la meva obra”?  És cert que el vaig tenir al meu ventre i el vaig portar al món, però
qui va presidir la fecundació, la divisió i la multiplicació de les primeres cèl·lules, les
seves meravelloses i contínues etapes?  Qui va treballar en el secret, durant
l’embaràs, fins al moment en que un ser humà naixés en aquest món, amb un cos
admirable, però també amb un esperit i una ànima?.  La mare només és un instrument
a les mans del Creador!.
   Els meus pensaments varen portar-me al Salm 139. David es meravellava de la
manera com Déu el va formar, tenint cura d’ell des dels primers moments de la seva
existència. Deia: “Els teus ulls, oh Déu, van veure el meu embrió i vaig ser entreteixit
a les entranyes de la meva mare. Et dono gràcies per haver-me fet tan admirable”.
Quan encara era un fràgil embrió, Déu ho veia i anotava acuradament les etapes del
seu meravellós desenvolupament”.
   Futures mares, el Creador s’interessa i cuida amb cura el petit ésser que porteu als
vostres ventres; pren nota de totes les etapes de la seva formació secreta, des del
primer dia de la seva concepció fins al naixement. Aquest nadó, un entre tants altres
que neixen cada dia, és per a Déu un ésser únic, preciós i estimat.

Caiguda intensa de
l’atur al Vallès Oriental
el mes de maig

esprés de dos mesos d’augments
lleugers de l’atur, les dades d’atur

del mes de maig dibuixen un descens
important, de -783 persones, la qual
cosa suposa un total de 19.421 perso-
nes en situació d’atur a la comarca,
segons l’avanç facilitat per l’Observatori-
Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

El descens és, doncs, de gairebé el 4%,
però sobretot cal destacar el descens
important respecte l’any passat, quan
l’atur registrat se situava en 25.534
persones.
En termes globals, la tendència al
descens és clara i generalitzada;  en
concret, aquest mes de maig, la
reducció interanual és d’un 24%, amb
un descens absolut de més de 6.113
persones.
La taxa d’atur provisional se situa en el
9,77%.

Per municipis, els tres municipis on
s’ha registrat un descens més important
de l’atur respecte al mes d’abril han estat
Mollet del Vallès (-127 persones),
Granollers (-112) i Canovelles (-69). En
canvi, els creixements més importants
han estat a Vilalba Sasserra (+5 perso-
nes), Vallromanes (+1) i Figaró-Mont-
many (+1).

Cal tenir en compte, però, que aquestes
dades segueixen sense incloure les
persones afectades per expedients de
regulació temporal d’ocupació, en no
ser considerades dins la classificació
d’atur registrat.




