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Agenda

Membres associats de:

Divendres 17 de juny
De 16.30 a 17.30h – Casino
Recollida de les roses del XIX Concurs
popular de roses  de jardí i dels rams i
fullrd del bosc.

17.30h – Casino . Caldesflor – Corpus
2022
Deliberació del jurat dels concursos,
presidit per Rosa Garriga, presidenta de la
Fundació AGI. Paradeta on es vendrà el
pa de Corpus i altres detalls.

18.30h – Ajuntament – Caldesflor –
Corpus 2022
Inici de la inauguració de la XXII Mostra
Floral al Casc Antic, que després del
recorregut acabarà al Casino, on es farà
el lliurament de premis dels concursos
de flors a càrrec de l’alcalde de Caldes,
Isidre Pineda, la regidora de Cultura,
Pruna, presidenta d’ASAJA, Rosa Garriga,
presidenta de la Fundació AGI i altres
autoritats.
Seguidament es farà la presentació del
llibre “La canalla”, de Pere Iglesias, i
s’obsequiarà als assistents a un refrigeri.

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

19.30h – Biblioteca
Actuació d’un grup de l’alumnat de Tot
Música Ensenyament. Les places són
limitades, per això les persones inte-
ressades en gaudir de l’espectable cal
que facin la reserva trucant al telèfon de la
Biblioteca 93 862 67 56 o enviant un
whatsapp al 683 267 016.

Diumenge 19 de juny
Caldesflor – Corpus 2022
12.30h
Passada per les catifes de les autoritats:
Alcalde de Caldes, regidors/res de
l’Ajuntament, president dels Catifaires di
Pachino, Jordi Balot, president de la
Federació del Voluntariat, Mercè Ayora,
vicepresidena de l’Agrupació del Bestiari
Festiu i Popular de Catalunya i Núria Viñas,
presidenta de l’ass. Dones pel Futur.
Acte seguit, lliurament dels concursos de
dibuix, comerçflor,  fotogràfic i catifes.

17h. Església de Santa Maria
Celebració eucaristia i processó de
Corpus.

19.30h. c/ Font i Boet
Fi de Festa
Desfeta de catifes per les colles de
Geganters, Bastoners i Castellers de
Caldes.

Fins el 19 de juny
Sala Delger
Exposició “50 aplecs. Recull històric dels
Aplecs de la Sardana de Caldes de
Montbui”. L’Agrupació Sardanista Calde-
rina, amb el Museu Thermalia, presenten
aquesta exposició dedicada als 50 aplecs
celebrats a Caldes de Montbui a càrrec
de l’entitat local.

Dilluns 20 de juny
18h – Plaça Neus Català
Exposició i lectura del manifest amb motiu
del 20J i la campanya "Siguem refugi, per
un món sense camps", on s’instal·larà una
exposició dedicada al camp de refugiats
del Sàhara i es farà la lectura del manifest
proposat pel Fons. Org. Ajuntament.

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.
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8a Trobada de Colles Castelleres del
Vallès Oriental i 25 anys de Bastoners

l passat diumenge, Caldes va acollir
la 8à Trobada de colles Castelleres

del Vallès Oriental, juntament amb la
celebració del 25è aniversari dels
Bastoners de Caldes.

La jornada va començar amb una
cercavila per l’avinguda Pi i Margall
conjunta amb les 4 colles castelleres:
Xics de Granollers, Castellers de Mollet,
Manyacs de Parets i Castellers de
Caldes, acompanyats delmembres
actius i exmembres dels Bastoners de
Caldes. Pel camí les colles castelleres
van alçar pilars de 4, guarnint la
cercavila bastonera que es va anar
resseguint tot el carrer Pi i Maragall fins a
la Plaça de l’Església.

Allà es va iniciar la primera ronda, on els
Escaldats van carreganr el primer castell
de 7 d’aquesta temporada, el 3 de 7. Un
castell que no intentaven des d’abans
de la pandèmia i que malauradament
durant la sortida a dalt va cedir. Per sort,
només algunes contusions sense
importància no van impedir la continuitat
de la diada.

En segona ronda, els Escaldats van
estrenar el 5d6 aquesta temporada, un
castell que va servir per donar rodatge a
la canalla més menuda. Es va descarre-
gar amb molta tranquil·litat i solvència.
En tercera ronda, van descarregar el
4d6a, que aquesta temporada tampoc
havien portat a plaça.

Va pujar obert de mides, però amb molta
calma, el castell es va poder defensar
sense gaires gaires problemes.
En acabar, els castellers de Caldes van
tancar amb l’únic pilar de 5 de la diada,

que ja en sumen dos aquesta tempo-
rada.

Pel que fa la resta de colles, destaca l’ac-
tuació dels Xics de Granollers amb el
4d7a, 5d7 i 4d7, castells de 7 i mig molt
solvents.

Els Castellers de Mollet van fer el 2n 3d7
de la temporada, acompanyat del 3d6ps
i el 5d6.
Per últim, els Manyacs de Parets van
poder descarregar el 3d6 i el 4d6, dos
castells que no havien pogut fer des
d’abans de la pandèmia.

Un cop finalitzada la calorosa diada, la
festa va seguir al pati del local dels
Castellers amb una paella de germanor,
concert de Ron & Papas i DJ fins al
vespre.JDB

JDB

JDB
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es fotografies dels 50 aplecs es
podran veure a la Sala Delger (c. del

Forn, 8) del 10 al 19 de juny en aquests
horaris: divendres 10, de 19 a 21 h;
dissabte 11, d'11 a 13:30 h i de 18h a
21h; diumenge 12, d'11 a 13:30 h;
divendres 17, de 18 a 21 h; dissabte 18,
d'11 a 13:30 h i de 18 a 21 h; diumenge
19, d'11 a 13:30 h i de 18 a 20:30 h.

L’Agrupació Sardanista Calderina, amb
el Museu Thermalia, presenten aquesta
exposició dedicada als 50 aplecs

Fotografies de 50 aplecs calderins
exposades a la Sala Delger

n el marc d’aquesta campanya,
Caldes fa una crida a la població per

trobar-se el 20 de juny a les 18 h a la pl.
de Neus Català, on s’instal·larà una
exposició dedicada al camp de
refugiats del Sàhara i es farà la lectura
del manifest proposat pel Fons.
El municipi ha triat aquest camp per la
seva vinculació amb el poble sahrauí a
través de programes com “Vacances en
pau”, impulsat per Caldes Solidaria i que
aquest any es reactiva, i projectes de co-
operació impulsats per l’Ajuntament, com
ara el de manteniment del laboratori de pro-
ducció local de medicaments genèrics.
Amb aquest acte solidari i de denúncia
el municipi reitera el seu posicionament
al costat de la causa sahrauí.

Municipis catalans són refugi
Caldes de Montbui s’uneix a la
campanya de sensibilització “Siguem
refugi. Per un món sense camps”, que
comença el 8 de juny, per denunciar la
vulneració de drets humans de les
persones refugiades als camps, a les
rutes de fugida i a les fronteres, per
apropar a la ciutadania la realitat del
procés migratori i de la vida als camps, i
per donar a conèixer la implicació del

Caldes de Montbui denuncia la vulneració
de drets de les persones refugiades amb
la campanya “Siguem refugi”

municipalisme català en projectes de
cooperació en matèria de refugi. La crisi
d’Ucraïna ha demostrat que l’origen de
les persones en moviment determina els
seus drets a les fronteres i que és
possible brindar protecció internacional
a la població refugiada quan hi ha
voluntat política.  Per aquest motiu,
“Siguem Refugi” vol presentar la realitat
de totes aquelles persones que no tenen
accés a migrar a través de vies legals i
segures, perquè les polítiques migra-
tòries racistes i patriarcals els hi ho

impedeixen. La campanya, coordinada
pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, compta amb la
participació de 22 municipis de
Catalunya, i es tracta d’una campanya
de llarga durada que s’emmarca en el
Dia Mundial de les Persones
Refugiades (20 de juny). El seu objectiu
és generar un debat sobre la realitat
migratòria a través de la presentació i
difusió de diversos materials i iniciatives
al llarg de l’any, per tal d’anar més enllà
de les accions del 20 de juny.

celebrats a Caldes de Montbui a càrrec
de l’entitat local. La 50a trobada va tenir
lloc el passat 28 de maig, amb les Cobles
Marinada i Sant Jordi – Ciutat de Bar-
celona, i amb la presència del compo-
sitor Albert Masat (creador de la peça
Mainada Calderina).

Els 50 aplecs celebrats i recollits en
imatges en aquesta exposició han
valgut a l’Agrupació el Premi a la
continuïtat, de la Comissió Capital de la
Sardana. L’entitat podrà recollir aquest

L guardó el mes de desembre, a la ciutat
de Balaguer, durant els actes de cele-
bració de la Ciutat Pubilla.
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L’Ajuntament i la cooperativa Matís
signen l’acord per construir el nou
habitatge cooperatiu al centre històric

l projecte de construcció d’un
habitatge cooperatiu al centre de

Caldes de Montbui ja pren forma.
L’Ajuntament i la cooperativa d’habitatge
Matís han signat l’escriptura pública de
constitució d’un dret de superfície que
permet iniciar ja el procés de disseny i
de construcció del nou edifici. El Ple
ordinari de l’Ajuntament del 31 de març
de 2022 va decidir, per majoria absoluta,
adjudicar a Matís Calderí SCCL aquest
dret de superfície com a guanyadors del
concurs públic que s’havia realitzat.

La cessió d’ús és sobre la finca de
titularitat municipal situada a la zona de
la Salut amb l’objectiu de destinar-lo a la
promoció, construcció i gestió d’habitat-
ges per part d’aquesta cooperativa
d’habitatges. L’objectiu del projecte és
donar sortida a la necessitat d’habitatge
que hi ha al centre del municipi i, a la
vegada, promoure un model d’habitatge
no especulatiu.

El terreny, de 541 metres quadrats, està
ubicat just al darrera de l’edifici de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
delimitat d’una banda pel carrer Nou i
de l’altra per la plaça Onze de setembre.
Segons les normes urbanístiques
vigents, i tal i com recull l’escriptura, el
terreny permet edificar 1.850 metres
quadrats que es poden destinar a un
màxim de 23 habitatges de protecció
oficial.

El projecte s’ha presentat aquest diven-
dres en roda de premsa amb l’alcalde,
Isidre Pineda, el regidor d’Habitatge,
Jordi Martín, i els representants de les
cooperatives Matís i Coobert (Apindep,
Coop 70 i el Centre, Ateneu Democràtic
i Progressista), responsables de la
gestió del nou habitatge cooperatiu.

El nou edifici disposarà de la qualificació
d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO)
en règim general de lloguer. El projecte
també preveu que el nou edifici que es

construeixi tingui una certificació
energètica A i que, per tant, sigui molt
eficient energèticament.

El projecte preveu que, com a màxim,
un 25% del total dels habitatges no es
qualifiquin com a HPO si van destinats
única i exclusivament a persones amb
diversitat funcional acreditada. Per això,
entre els impulsors del projecte també
hi participa la cooperativa social
Apindep.

El termini de vigència d’aquest dret de
superfície és de 75 anys, prorrogable
fins a un màxim de 15 anys més. O sigui,
en total, l’Ajuntament pot cedir el dret de
superfície d’aquest terreny fins a un
màxim de 90 anys.

A partir d’ara, l’Ajuntament de Caldes de
Montbui convocarà un concurs d’arqui-
tectura per tal d’escollir el projecte arqui-
tectònic executiu que millor s’adapti a
l’entorn i a les necessitats del nou edifici.
El cost i la tramitació d’aquest proce-

diment anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Les cooperatives adjudicatàries forma-
ran part del jurat del concurs d’arquitec-
tura, juntament amb representants del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya i de l’Ajuntament. L’acord
també recull que el termini establert per
l’acabament de les obres i l’obtenció de
la qualificació HPO és de, com a màxim,
4 anys des de la constitució del dret de
superfície.

La promoció, construcció, conservació,
gestió i explotació del nou edifici
d’habitatges correspon, exclusivament,
a Matís Calderí, la cooperativa
adjudicatària, que serà qui n’assumirà
tots els costos i responsabilitats legals.
L’acord estableix també que la
cooperativa d’habitatges, en qualitat de
titular del dret de superfícies transmès,
cedirà els habitatges als socis i sòcies
en règim d’ús. És a dir, en cedeix la pos-
sessió i el dret d’utilització de l’habitatge
per a ús habitual i permanent.
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La formació sobre Termalisme
impulsada per Caldes de Montbui
desperta l’interès d’Europa
A vui ha tingut lloc la intervenció

calderina en el marc del tercer
workshop del programa Stride4Stride,
una iniciativa europea que té per
objectiu crear espais de trobada de
referents en matèria d’educació a
Europa.

Caldes de Montbui ha presentat el cicle
formatiu de grau superior de Termalisme
i Benestar en el workshop que està tenint
lloc a Vestland (Noruega) sota el títol
“Transmissió de la intel·ligència
d’habilitats”. L’objectiu d’aquestes
trobades europees és oferir eines al
sector de l’educació per anticipar
necessitats i solucions.

En aquest sentit, la proposta de
formació professional calderina,
s’exposa com una acció formativa
contacta amb les necessitats del sector
turístic i termal del municipi on s’allotja i
com contribueix a la projecció i el prestigi
del territori al qual s’adreça. També
s’explica la col·laboració público-
privada i la intervenció del sector termal
per garantir l’èxit d’aquesta proposta
formativa que ara culmina la segona
edició.

La comitiva calderina està formada per
la regidora de Turisme i Termalise, Carme
Germà, el director de l’Institut Manolo
Hugué, Jaume Balart, i el representant
de l’Associació de Balnearis de
Catalunya, Joan Anglí. I la col·laboració
de la vila termal ha estat impulsada i
organitzada per la Direcció General de
Formació Professional del departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

El projecte europeu Stride4Stride
Stride4Stride és un projecte en el qual
Catalunya participa com a soci. Aquest
vol respondre a la necessitat dels
sistemes d’educació i formació sobre
identificar, anticipar i ensenyar les
habilitats que puguin ser necessàries
en un futur entorn laboral marcat per la

incidència de la pandèmia, la indus-
trialització 4.0 i el compromís europeu
en els objectius de desenvolupament
sostenible.

CFGS Termalisme i Benestar
El cicle formatiu de grau superior de
Termalisme i Benestar pertany a la
família professional d’Imatge Personal.
Amb una durada de 2 anys, el cicle
inclou un total de 2.000 hores de
formació, 380 de les quals estan
destinades a les pràctiques en centres
termals i spa.

Entre les competències generals que
s’adquireixen estan gestionar serveis
relacionats amb el termalisme i el benes-
tar, aplicant tècniques d'hidrocinèsia,

tècniques hidrotermals, massatges
estètics i programes de condicionament
físic en l'aigua, dinamitzant les activitats
personalitzades programades i orien-
tant-les cap a la millora de la qualitat de
vida i de la salut, aconseguint la satis-
facció dels usuaris i assegurant la
prestació del servei en condicions de
qualitat, seguretat i protecció ambiental.
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Anem al Casino
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Exposició fins el 21 de juny

Una trentena d’avis i àvies s’afegeixen
a la iniciativa SumemKMEU

L a segona edició del Sumem
Quilòmetres per Europa assoleix

l’objectiu de sumar 514 quilòmetres,
que és la distància que separa Caldes
del municipi francès de Saint-Paul-lès-
Dax. La xifra s’ha superat aquest dime-
cres amb la trentena de persones del
grup de les Caminades de l'Esplai de
Gent Gran que s’han afegit a aquesta
iniciativa. El grup ha fet el recorregut
acompanyats per l’alcalde, Isidre
Pineda, i la regidora d’Europa i de Gent
Gran Activa, Núria Carné.

Des del 9 de maig, coincidint amb la
celebració del Dia d’Europa, els
ciutadans han pogut participar en
aquesta iniciativa lúdica i esportiva que
consistia en recórrer el Camí del Foment
i compartir com a acció simbòlica per
estrènyer els lligams de Caldes amb els
municipis europeus amb els quals està
agermanat. Aquest any, l’escola El
Calderí també s’ha sumat a la iniciativa
organitzant una caminada conjunta amb
tota la comunicat educativa del centre.

Torna la Nit de l’Esport,
la festa dels i les
esportistes de Caldes

a Nit de l’Esport, la gala en què es
reconeixen els i les esportistes de

Caldes de Montbui, torna després de 4
anys.
La 8a edició d’aquest esdeveniment
estrena data i ubicació. Se celebrarà el
dimecres 29 de juny a les 19 h. a la Sala
d’Actes de la Torre Marimon.
Durant l’acte, els ambaixadors i ambai-
xadores de l’esport i altres personalitats
seran els encarregats d’entregar els
guardons, dividits en tres categories. La
primera, els proposats directament per
les entitats esportives del municipi. La
segona, els premis decidits per la
Comissió de la Nit de l’Esport, formada
per representants de l’Ajuntament i de
mitjans de comunicació. Finalment,
també s’entregarà el Guardó Especial
escollit directament per la ciutadania
entre totes les candidatures que formen
part del llistat de guardonats.

L
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ls actes previstos per celebrar el Dia
de l’orgull LGTBIQ+ a Caldes de

Montbui arrenquen amb l’inici de la
campanya “A Caldes, establiments
lliures de violències masclistes i
LGTBIfòbiques”. En concret, es tracta
d’una iniciativa que busca formar i
conscienciar els establiments del
municipi en contra de les violències
masclistes i LGTBIFòbiques.
Per fer-ho, s’oferirà una formació
específica als comerços i establiments
de restauració interessats que, a grans
trets, implica comprometre’s a aplicar un
protocol d’actuació en cas de viure un
cas de violència masclista o
LGTBIFòbica a l’establiment.

Els comerços interessats en participar i
adherir-se a la campanya s’han de posar
en contacte amb la regidoria d’Igualtat
enviant un correu electrònic a
igualtat@caldesdemontbui.cat.
Als establiments que participin
d’aquesta iniciativa se’ls lliurarà un
distintiu municipal que els identificarà i
que serà visible des de l’exterior del
local.

Els actes de celebració del Dia de l’Orgull
LGTBIQ+ a Caldes arrenquen amb la
campanya de sensibilització del comerç

“Acompanyant la diversitat sexual i de
gènere” és el tema de l’acte previst pel
14 de juny. A les 8 de la tarda al TOC,
seu del Servei d’Atenció Integral LGTBI+
de Caldes de Montbui, es projectarà el
vídeo poema “Carta a la meva filla
Sophie” realitzat per la calderina Cristina
Trapero Torres. A continuació, es farà

una xerrada a càrrec de l’advocada
Jennifer Àlvarez Ruiz, especialitzada en
acompanyament al col·lectiu LGTBIQ+.

La lectura del manifest del Dia
Internacional de l’Orgull LGTBIQ+ es
durà a terme el dilluns 27 de juny a les 7
de la tarda a la Plaça de la Font del Lleó
tancant el programa d’activitats previst
per aquest juny.
L’acte anirà acompanyat d’una
performance sota el títol “Tu t’ho creus?”
a càrrec del col·lectiu Les Mireies.

Paral·lelament, per continuar amb
l’aposta per la coeducació i la
sensibilització, el mes de juny el SAI es
tornarà a desplaçar als instituts de
Caldes per fer visites informatives,
durant les quals es passarà classe per
classe per informar sobre el servei. A
més, el 22 i 30 de juny la regidoria
d’Igualtat promou la realització de
formacions internes als agents de la
Policia Local, els Mossos d’Esquadra,
Protecció Civil, i als treballadors i
treballadores del Centre d’Atenció
Primària i a les residències del municipi.

E
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E l divendres dia 10 de juny a la seu
del Rotary Club Caldes de Montbui

Cingles de Bertí, s'ha fet entrega el 1r Premi
"Valors i Talent Carles Campistron". En a-
questa primera edició ha resultat premiat
l'estudiant de 2n de Batxillerat Iker Gracia
Torres de l'Institut Manolo Hugué.
El premi consisteix en una ajuda de
Nou-cents Euros per la matrícula de la
universitat que l'estudiant esculli un cop
acabada la selectivitat. El premi valora la
constància, l'esforç i l'afany de supera-
ció que l'estudiant ha demostrat durant
els seus estudis de batxillerat. A la
present convocatòria han participat els
centres calderins que actualment
ofereixen batxillerat, l'Escola Pia i
l'Institut Manolo Hugué. Els dos centres
han proposat com a candidats als seus
millors estudiants i un jurat format per
les direccions de les escoles i membres
del Club Rotary ha estat l'encarregat de

El Rotary club fa entrega del primer premi
“Valors i talent Carles Campistron” a Iker Gracia

la difícil selecció d'enguany.
A l'acte d'entrega de premis van assistir-
hi per part de l'Ajuntament de Caldes,

l'alcalde Isidre Pineda que en el seu
parlament, a banda de felicitar el premiat,
va encoratjar al Rotary a continuar

liderant d'aquest tipus d'accions en
benefici dels joves.
A l'acte també varen assistir-hi el cap

d'estudis del Manolo Hugué, Quico
Arjona, i el director de l'Escola Pia,
Gregori Martínez.
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Opinió

L’
No us amoïneu. Vàrem guanyar.

any 2021 més de 350 vilatans vàrem
signar una al·legació del grup "No

al Salt de la Riera" contra una
modificació del POUM (Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal) de Caldes que
pretenia fer possible que el sòl
municipal inclòs a la zona de Reserva
de Balneària de l'altre costat de la Riera
pogués ser de titularitat privada i també
possibilitar la implantació d'un
aparcament, entre d'altres coses.

Si vàreu ser un d'aquests signants,
aquests dies heu rebut o rebreu un escrit
de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
En aquesta notificació personal, de
manera molt críptica, se’ns comunica

que aquella modificació del POUM va
ser aprovada definitivament el mes de
gener de 2022. I no s’explica que els que
vàrem signar vàrem guanyar, i vàrem
provocar que l’Ajuntament rectifiqués la
seva proposta el 2021, tot retirant de la
modificació del POUM els terrenys de
l'altre costat de la Riera.

L’Ajuntament va retirar aquella proposta
de privatització d’equipaments públics,
com també va acabar retirant el projecte
d’aparcament provisional a l’altra banda
de la Riera.

L’equip de govern de l’Ajuntament, per
una banda molt propens a ser present a

les xarxes socials i als mitjans de
comunicació per qualsevol assumpte
que se’ls acut, per intranscendent que
sigui, no va tenir la valentia de
reconèixer les seves errades i la seva
rectificació gràcies a la resposta
popular, i tampoc ho va notificar de cap
manera, en tingués l’obligació o no.

En definitiva: no us amoïneu.
Crípticament o no, aquest escrit és el
reconeixement de la victòria de la gent
enfront de la intransigència i les
mentides del poder.

No al Salt de la Riera

L’AMIC fa 25 anys i ho celebra llançant
la campanya “Mitjans de proximitat,
periodisme d’alta fidelitat”

Associació de Mitjans d'Informació
i Comunicació (AMIC) compleix 25

anys i es converteix en l'entitat amb el
col·lectiu més gran i divers de mitjans
de proximitat als territoris de parla
catalana, amb 500 capçaleres associa-
des entre mitjans digitals i en paper. Una
fita històrica per a una associació que
va néixer el 1997 i que ha anat evolu-
cionant i sabent-se adaptar als nous
reptes de futur, però sense canviar la
seva vocació de servei cap als asso-
ciats. I és amb motiu del seu aniversari
que l'AMIC ha decidit llançar la campa-
nya "Mitjans de proximitat, periodisme
d'alta fidelitat".

El president de l'AMIC, Ramon Grau,
explica que és un eslògan que defineix
la missió i la voluntat que l'Associació
sempre ha defensat. "Perquè des de
sempre som fidels als mitjans de
proximitat professionals i de qualitat,
propers a la gent i compromesos amb
el bon periodisme. Això és el que ens
ha portat a fer vint-i-cinc anys comptant
amb la confiança de 500 mitjans i amb
la fidelitat dels lectors; els coneixem bé i

treballem per oferir-los la informació més
rigorosa de la seva comunitat. Alta
fidelitat, perquè estimem la premsa,
perquè estimem la gent."

La imatge de la campanya dissenyada
per l'agència de publicitat Pixel i que
compta amb les veus dels actors Jordi
Boixaderas i Sílvia Bel, se centra en la
fidelitat, la proximitat i el compromís amb
el bon periodisme que és el que
representen els mitjans de proximitat
locals i comarcals per a la seva
comunitat de lectors. Per representar- ho
Pixel ha creat un cor de paper de diari,
però que alhora uneix símbols del digital

com comentaris, xarxes socials,
newsletters... per tal de donar represen-
tativitat a tots dos suports, el paper i el
digital. La campanya que començarà a
mitjans de la setmana vinent es podrà
veure i escoltar a TV3, Catalunya Ràdio
i RAC 1, així com a les 500 capçaleres
impreses i digitals que conformen
l'AMIC.
D'altra banda, el pròxim 8 de juliol l'AMIC
celebrarà la seva assemblea anual
aquest any a la ciutat de Sant Cugat del
Vallès, i serà allà on es presentarà la
revista AMIC 25 anys que ha creat
l'Associació i on s'ofereix una mirada
de com es troba el sector avui dia, així
com reptes de futur i tendències, i les
experiències dels editors i editores que
conformen els mitjans de l'entitat.
L'Associació de Mitjans d'Informació i
Comunicació L'AMIC representa a més
de 500 publicacions en paper i digitals
fortament arrelades arreu del nostre
àmbit territorial, que conjuntament
arriben a una tirada en premsa escrita
en paper d'1.400.000 exemplars, mentre
que en digital superen els 15.000.000
d'usuaris únics mensuals.

L’
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
10/06/2022
Núm. Oferta
328284 MUNTADOR MECÀNICA

INDUSTRIAL
328277 NETEJADOR/A (SUPLÈNCIES)
328188 EDUCADOR/A SOCIAL (JORNADA

PARCIAL TARDES)
328183 AUX. ADMINISTRATIU/VA
328045 CAMBRER/A CAPS DE

SETMANA
327973 JOVES AMB GRAU UNIV. O CFGS

DIVERSES TITULACIONS
(URGENT)

327451 PINTOR/A OFICIAL DE 1ª O 2ª
327328  PEÓ SERVEI DE RECOLLIDA DE

RESIDUS (CONTRACTE 2
MESOS- ESTIU)

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)
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

Convocatòria de
subvencions 2022
per a entitats locals
Les entitats locals poden presentar les
sol·licituds per a la concessió de
subvencions per l’any 2022 en l’àmbit
cultural, esportiu, juvenil, educatiu i de
participació ciutadana.
Termini de presentació: del 10 de juny al 22
de juliol

El número del sorteig
públic per l’ordenació
de sol·licituds
a les Escoles Bressol
Municipals és el 48
El resultat del sorteig públic per determinar
l’ordenació de les sol·licituds a les Escoles
Bressol Municipals, és el número 48. Podeu
consultar les llistes de preinscripció de
cada una de les escoles bressol municipals.

Caldes de Montbui
denuncia la vulneració
de drets de les persones
refugiades amb
la campanya
“Siguem refugi”
El municipi se suma a la campanya “Siguem
refugi” impulsada pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament amb un
acte al carrer dedicat al camp de refugiats
del Sàhara, el 20 de juny a les 18 h, a la pl.
Neus Català. En el marc d’aquesta
campanya, Caldes fa una crida a la
població per trobar-se el 20 de juny a les
18 h a la pl. de Neus Català, on s’instal·larà
una exposició dedicada al camp de
refugiats del Sàhara i es farà la lectura del
manifest proposat pel Fons.

Apunteu-vos a l’activitat
de la Biblioteca
“Tanquem amb ritme”
Els divendres de juny, de 19.30 h a 20.30 h,
la Biblioteca acomiadarà als seus usuaris
amb música en directe. Divendres 10 de
juny actuarà un grup de l’alumnat de
l’Escola Municipal de Música Joan Valls.

Fotografies de 50 aplecs
calderins exposades
a la Sala Delger
La Sala Delger acull l’exposició “50 aplecs.
Recull històric dels Aplecs de la Sardana
de Caldes de Montbui, del 10 al 19 de juny.
La mostra commemora els 50 aplecs
celebrats per l’Agrupació Sardanista
Calderina al municipi.
Les fotografies dels 50 aplecs es podran
veure a la Sala Delger (c. del Forn, 8) del 10
al 19 de juny en aquests horaris:
divendres 10, de 19 a 21 h; dissabte 11,
d¼11 a 13:30 h i de 18h a 21 h; diumenge
12, d¼11 a 13:30 h; divendres 17, de 18 a
21 h; dissabte 18, d¼11 a 13:30h i de 18 a
21 h; diumenge 19, d¼11 a 13:30 h i de 18 a
20:30 h.

Dia Internacional
de l’Orgull LGTBIQ+
La lectura del manifest del Dia Internacional
de l’Orgull LGTBIQ+ es durà a terme el
dilluns 27 de juny a les 7 de la tarda a la
Plaça de la Font del Lleó tancant el
programa d’activitats previst per aquest
juny. L’acte anirà acompanyat d’una
performance sota el títol “Tu t’ho creus?”
a càrrec del col·lectiu Les Mireies.

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.

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

A

Trucs per a saber
diferenciar entre els
sentiments i les emocions

 l'hora de desenvolupar la intel·ligència emocional, un dels punts més
importants, i al mateix temps més complicats, és saber diferenciar les

emocions i els sentiments. Dos fenòmens psicològics que, a pesar que a vegades
s'utilitzen com a sinònims, són completament diferents.
Emocions: es defineixen com a emocions els canvis en l'estat físic del cos. Davant
determinats estímuls, l'organisme activa uns certs mecanismes que ens fan
comportar d'una forma concreta.
Sentiments: els sentiments són estats afectius que sorgeixen a partir de la
interpretació que fem de les coses que ens passen pel cap. Per aquesta raó, es diu
que els sentiments són els que donen forma a les emocions quan prenem
consciència d'elles i les interpretem d'una forma específica.
La comunitat científica no acaba de posar-se d'acord sobre si ve abans el sentiment
o l'emoció. Es crea un cercle en el qual tots dos elements interaccionen
constantment.

Com distingir els sentiments de les emocions?
Les emocions existeixen amb independència de la consciència. Els músculs del
rostre les reflecteixen molt bé, així que les comuniquem de manera automàtica i
inconscient. Per contra, els sentiments són expressats d'una forma més conscient
mitjançant filtres culturals.
Una de les principals característiques que defineixen les emocions és que són
universals. A més, tots els éssers humans són capaços d'identificar i reconèixer
les expressions facials que guarden relació amb cada emoció.
Els sentiments són molt variats, ja que són una mescla d'un gran nombre de
processos psicològics abstractes i depenen en gran manera de les característiques
de cada cultura. Aquest és el motiu pel qual costa més identificar-los i conèixer
quin és el seu abast. Mentrestant, les emocions són molt més predictibles. Com
existeixen menys emocions que sentiments, les primeres són més fàcils de
reconèixer.
I, finalment, cal assenyalar que els humans tenim una major capacitat per a regular
els sentiments enfront de les emocions. Les emocions sorgeixen a través de canvis
físics que es donen de manera automàtica, mentre que els sentiments són producte
de la interacció de pensaments que, almenys en part, tenim a través de la nostra
voluntat.



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 regla i la son
L’ Institut de la Son assenyala que els canvis hormonals que les dones

experimentem durant la seva vida poden afectar el ritme del son nocturn. I és
que les dones dormen més hores i de forma més profunda, però acostumen a
patir moltes interrupcions.
Durant els dies previs a la menstruació, la qualitat del son pot descendir i en
sintonia augmentar la dificultat per a adormir-se. També es registren malsons,
desvetllaments nocturns i fins i tot somnolència diürna (que acostuma a
desaparèixer amb la menstruació).

Segons un estudi del 2014 de la Fundació Nacional del son dels Estats Units, un
terç de les dones tenen problemes per a dormir quan tenen la regla i un 23% els
dies previs. En gairebé la mateixa proporció, el 20% senten son durant el dia. A
què es deu? En el final del cicle menstrual baixa la progesterona, una hormona
que estimula la sedació i la son.

També podem perdre qualitat de son durant la menstruació, pels factors propis del
període com el dolor menstrual o la pèrdua de sang. En conseqüència, es
descendeix en sintonia els nivells de ferro, i d'aquí ve que sentim la síndrome de
cames inquietes. També afecta la sensibilitat en el pit, o la inflamació, els còlics...,
i altres factors generals com l'estat d'ànim, la nostra dieta o l'estil de vida.
Els experts indiquen que l'insomni menstrual està més present en dones que
pateixen un període més irregular.

Cinc claus per a agafar el son
- Una dieta equilibrada, sense molta sal. És fonamental distribuir les calories durant
diversos menjars per a evitar la pesadesa a la nit i garantir una energia constant
durant la jornada. També és important reduir el consum de sal, que augmenta la
retenció de líquids.
- Molta aigua, menys sucres i begudes estimulants. Els sucs i refrescos contenen
més sucres i són menys saludables que l'aigua. I no és cap secret, però per a
dormir bé millor evita la cafeïna a últimes hores del dia.

- Aposta per l'exercici. 30 minuts al dia t'aportaran tota l'energia, alhora que afavorirà
la son i el descans. Caminar serà suficient per a alliberar la tensió, sense necessitat
de realitzar exercicis de gran intensitat.
- Configura una rutina de somni. Anar-se'n a dormir cada dia a la mateixa hora
afavorirà la conciliació del somni.
- Crea un ambient relaxant. Alleujar les tensions de la jornada amb un bany relaxant
és molt bona idea per a disposar el cos de la tranquil·litat necessària per a dormir,
prendre una infusió també ho és. I en el repte de crear aquest ambient pots realitzar
exercicis especialment dissenyats per a això, com el ioga.
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Timbal d'arròs amb ou escalfat
i espàrrecs verds
Ingredients:
320 g d'arròs
150 g d'espàrrecs verds prims
2 tomàquets madurs
Sal
Oli d'oliva
Cibulet
Per l'ou escalfat:
4 ous
2 litres d'aigua
Un raig de vinagre de vi blanc
Sal

Elaboració de l'arròs:
En una paella hi posem una mica d'oli
i saltem els espàrrecs tallats a trossos
uns 8 minuts. Els reservem.
A la mateixa paella hi tirem els
tomàquets ratllats. Hi posem una mica
de sal. Ho deixem coure uns 10 - 15
minuts.
Mentre en una olla hi posem aigua i sal
i quan bull hi tirem l'arròs. Ho deixem
coure uns 15 - 20 minuts en funció del
grau de cocció que ens agrada de
l'arròs.
Escorrem l'arròs i el tirem en un bol. El
barregem amb el tomàquet fregit colat

Consulta la nostra carta

amb un colador xinès.
Passem a fer els ous escalfats.

Elaboració de l'ou escalfat:
Posem l'aigua a bullir en un cassó. Hi
afegim el vinagre i una mica de sal. Quan
arranqui el bull, agafem una cullera i
remenem l'aigua formant un remolí.
Anem cascant els ous i ficant-los d'un
en un ràpidament, ja que el remolí és el
que farà que cada ou conservi la seva
forma.Ho deixem coure durant aproxi-
madament 4 minuts.

Amb molta cura, traiem els ous del
cassó amb una escumadora.

Per acabar el plat:
Agafem un motlle i el posem en el plat,
l'omplim amb l'arròs amb tomàquet i
també els trossos d'espàrrecs que hem
reservat. Desemmotllem i a sobre hi
posem l'ou escalfat. Al voltant del plat hi
posem algun tros d'espàrrec. Hi tirem
cibulet picat per sobre.
Fem el mateix amb els altres 3 plats. Ja
podem servir el plat. JORDI GARCIA



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

Desfigurat per salvar un altre
   A una casa d’un poble es va produir un incendi. Els veïns van arribar corrents. De sobte
es va sentir un crit desesperat... Un nen petit havia quedat presoner per les flames! La
mare, que havia anat de compres, va arribar desesperada i va intentar entrar a la casa
en flames, però un home la va aturar i es va enfrontar a les flames al seu lloc. Va
aconseguir pujar al primer pis, es va treure la jaqueta, va embolicar el petit i va baixar
pel mig de les flames. El nen estava fora de perill! Però l’home, greument cremat,
suportaria sofriments llargs i intensos. Quan es va curar, el seu rostre era irreconeixible.
   El nen salvat de les flames va créixer; a poc a poc aquest succés es va anar oblidant
al poble...Els nens tenien por de l’home del rostre desfigurat. Quan el veien  sortien
corrent, i de vegades se’n burlaven. El nen salvat en formava part...  Però els seus
pares no havien oblidat la tragèdia. Un dia, quan el nen estava en edat de comprendre,
li van explicar el que havia marcat per sempre el rostre d’aquell home valent i bondadós.
El nen es va posar a plorar. Com havia pogut burlar-se de l’home que havia arriscat la
seva vida per salvar-lo? Ple de vergonya i remordiments, va córrer a trobar-lo i es va
posar al seus braços. Ara l’estimaria!.
   Aquesta història ens recorda els patiments de Jesús, a qui devem la vida eterna. Ell
és digne del nostre agraïment, amor i obediència.  Ell desitja que ens recordem d’Ell.
Volem fer-ho?.

El cartell que anunciava a la ciutadania
la celebració de l’Escola d’Estiu de l’any
1982 és el document que recupera
aquest mes de juny l’arxiu municipal.
L’Ajuntament organitzava una Escola
d’Estiu pels nens i nenes d’entre 2 i 14
anys amb la col·laboració d’un equip
de mestres.

L’Escola d’Estiu es finançava mitjançant
l’aportació municipal i el pagament de
la matrícula per part de les famílies. El
1982, el preu d’aquesta activitat era de
500 pessetes.
L’edició de 1982 era la sisena Escola
d’Estiu que s’organitzava. Aquell any va
comptar amb 36 alumnes de pàrvuls, 13
de primer d’EGB, 6 de segon, 7 de tercer,
9 de quart, 4 de cinquè i 6 de sisè.

El cartell de
l’Escola d’Estiu
del 1982 és el
document del juny




