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Agenda

Membres associats de:

Dilluns 27 de juny
19h  - Plaça de la Font del Lleó
Lectura del manifest del Dia Internacional
de l’Orgull LGTBIQ+. L’acte anirà
acompanyat d’una performance sota el
títol “Tu t’ho creus?” a càrrec del col·lectiu
Les Mireies.

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 Pro-
gressista
Mostra de treballs individuals en pintura
a l’oli a càrrec del col.lectiu La Canaleta.

Dissabte 2 de juliol
Festa de Barri de La Bolera
18h -  Plaça Moreu.  Actuació castellera
amb: Castellers de Cornellà, Marganers
de Guissona, Castellers de Mollet del
Vallès i Castellers de Caldes de Montbui.
21h. Sopars populars als carrers del barri.
23h. Concert amb el grup de versions Mi
calle, a la Plaça Moreu.

Diumenge 3 de juliol
Festa de Barri de La Bolera
10.30h. Cercavila de cultura popular amb
les colles de Diables, Bastoners,
Castellers i Gegants de Caldes de
Montbui. Sortida de la Plaça Moreu fins al
Parc de Romà Martí. 11h. Activitats
lúdiques  per infants (s’oferirà coca, xurro
i xocolata). 11.30h Mostra d’activitats
culturals de Caldes a la Plaça Romà Martí.
12.30h. Especial infantil amb l’actuació
de Xavi Moreno.

Dimarts 5 de juliol
De 8 a 13h – Aparcament c/ Escoles Pies
Estarà instal.lada la deixalleria mòbil on
podreu portar: Oli vegetal
Oli mineral, Tòners, Medicaments, Aero-
sols, Pintures, vernissos, ..., Piles i
bateries, Fluorescents, bombetes, Roba,
Petits electrodomèstics, Algun residu
voluminós, Envasos bruts, Vidre, CDs,
Vídeos, Objectes punxants sanitaris
(agulles i similars) procedents de cures
domiciliàries.

Dissabte 9 de juliol
00h. Plaça de La Font del Lleó
Torna l’Escaldàrium. Del’1 al 9 de juliol
poseu els peus als carrers de Caldes de

Montbui i sereu tocats per l’univers
Escaldàrium. Aquest any destaca la
consolidació del parc de Can Rius com
centre de les activitats gastronòmiques,
populars i musicals que tenen lloc a
l’entorn de l’Escaldàrium, els dies 8 i 9
de juliol.

A més,  entre el parc i la plaça de l’1
d’Octubre (de sud a nord del centre
històric) s’afegeixen una desena d’espais
diferents, la majoria exteriors, per acollir
les activitats del programa.
Trobareu exposicions, concerts, tallers,
activitats familiars, descobertes
històriques i patrimonials, actuacions de
colles tradicionals i alguna proposta més
solidària o gastronòmica.

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.



33333

Actualitat
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Ukiyo, Gaudim i Can J, els establiments
premiats a la Via del Pintxo 2022

l dia mundial de la tapa, el 16 de juny,
ha estat el dia triat per donar a

conèixer els premis de la Via del Pintxo
d'aquest any i que ha donat com a
guanyadors: el restaurant Can J., que
ha guanyat el premi Pintxo Popular, que
atorga el públic, la cafeteria Gaudim que
ha guanyat el premi Turístic Caldes de
Montbui que dóna la regidoria de
Turisme i el premi Via del Pintxo, que
atorga un jurat professional i que ha
guanyat Ukiyo Sushi bar. En total s'han
servit uns 19.000 pintxos.

Tant Ukiyo Sushi bar com Can J
repeteixen podi ja que en l'edició 2019,
la darrera que es va fer abans de la
pandèmia, Ukiyo Sushi bar va guanyar
també el premi Via del Pintxo i Can J. va
obtenir el premi Turístic en aquella
ocasió.
L'entrega de premis s'ha fet a la plaça de
l'U d'octubre en un acte festiu i obert a la
ciutadania en el que hi han participat els
establiments, l'alcaldessa accidental
Núria Carné, la regidora de Turisme i
Termalisme, Carme Germà, i els membres
de l'entitat Projecte Mexcla't, Carlos
Martín i Carla Millán. A més del lliurament
de premis, la trobada ha inclòs els
sortejos entre participants, l'anunci dels
guanyadors del concurs d'Instagram i
una fi de festa amb música i barra.

Núria Carné, alcaldessa accidental, va
comentar durant l'entrega de premis que
la Via del Pintxo és molta feina, amb

moments de cues i acumulacions de
gent, però també és un gran anunci per
fer conèixer a nous clients els locals de
restauració.

Carlos Martín, representant del projecte
Mexcla't, va dir que Caldes tenia ganes
de pintxos i de sortir al carrer i s'ha
aconseguit de nou posar la Via del
Pintxo al mapa.

Carme Germà, regidora de Turisme, va
comentar que el premi turístic està basat
en el fet que tingui algun ingredient de
proximitat. Aquest any hi havia molts
productes de proximitat, però s'ha
volgut premiar el pintxo de la cafeteria
Gaudim per utilitzar oli de Vera.

Els perfils guanyadors del concurs a
Instagram han estat per @elmeupoble-
ilasevagent de Toni Gutierrez (Guti),
@merypuig de Mery Puig i @maite-

fotografia de Maite Castillo. En el decurs
de l'acte s'han repartit també sopars per
a dues persones, lots de productes
Damm i un viatge a Donosti, la ciutat que
ha inspirat la Via del Pinxo. Aquests
premis s'han sortejat entre les butlletes
participants i l'organització contactarà
amb les persones guanyadores.

Els establiments participants en
aquesta V edició de la Via del Pinxo, que
s'ha celebrat entre el 26 de maig i el 3 de
juny han estat: Àgora d'Apindep, Bal-
neari Broquetas, Cafè del Centre, Can
J, Festuk Cafè, Cafeteria Fundació
Santa Susana, Frankfurt Caldes,
Gaudim, La Pelleria, Los Maños de
Robert, Olimpo, Pelliz-Kito i Ukiyo Sushi
bar.

A banda dels premis rebuts pels
establiments guanyadors, tots els
participants han rebut un diploma.

JDB

JDB

JDB
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Actualitat

a reunió de l’Associació de Viles
Termals de Catalunya, celebrada

divendres 3 de juny a Caldes d’Estrac,
va fixar els principals objectius de
l’entitat pels propers mesos. A grans
trets, aposta per posicionar el caràcter i
el valor de les aigües mineromedicinals,
promocionar els recursos turístics i
termals de les viles i, finalment, crear una
plataforma i/o grup d’influència per
defensar els interessos d’aquest sector
clau en àmbits com el sanitari o el turístic.
La trobada es va dur a terme en aquest
municipi del Maresme coincidint amb
la Fira Aqua Calida.

La reunió va donar el vist i plau el
pressupost anual de l’Associació i va
servir per concretar dues de les accions
més immediates que es duran a terme.
Primer, participar a Termatalia, la Fira
Internacional del Turisme Termal, Salut i
Benestar, que se celebrarà a Ourense el
29 i 30 de setembre. D’aquesta manera,
l’Associació de Viles Termals disposarà
d’un estand promocional amb
informació sobre els punts d’interès i
l’oferta turística dels municipis agrupats.
Paral·lelament, des de l’associació es
participarà activament en el programa
de ponències del Congrés Internacional
sobre Aigua i Salut, que se celebra
també en aquest municipi gallec. En els
dos casos, l’objectiu és donar a
conèixer les viles termals i incrementar
el seu posicionament dins de l’àmbit del
termalisme.

D’altra banda, aquest 2022 l’Associació
actualitzarà el material gràfic i el banc
d’imatges que es té dels municipis que
formen part de l’entitat (que són gairebé
tots els que tenen aigües termals a
Catalunya).

La reunió també ha servit per posar
damunt la taula algunes de les accions
per a dur a terme des de l’Associació.
Entre d’altres, dissenyar una ruta de

L

L’Associació de Viles Termals
de Catalunya fixa com a prioritat
promocionar el termalisme

viles termals catalanes; editar un catàleg
de recursos termals de Catalunya amb
un inventari dels actius termals existents;
crear un Club Termal que permeti
disposar d’un passaport de termalista;
o bé, instaurar un Dia Termal de
Catalunya que serveixi per dur a terme
unes jornades de portes obertes i
activitats gastronòmiques.

Sobre l’Associació de Viles Termals de
Catalunya
Actualment, l’Associació de Viles
Termals de Catalunya la presideix
l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre
Pineda, i en formen part 15 municipis o
regions. En concret, Baix Pallars (Pallars
Sobirà), Caldes de Malavella (La Selva),
Caldes de Montbui (Vallès Oriental),
Caldes d’Estrac (Maresme), La Garriga
(Vallès Oriental), Les (Vall d’Aran),

Gandesa (Terra Alta), Montbrió del
Camp (Baix Camp), Naut Aran (Vall
d’Aran), Sant Climent Sescebes (Alt
Empordà), Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès), Santa Coloma de Farners
(La Selva), Sant Hilari Sacalm (La
Selva), Vall de Boí (Alta Ribagorça) i
Vallfogona de Riucorb (Conca de
Barberà).

L’Associació té la voluntat de convertir-
se en un espai comú de coneixement i
treball entre els diferents municipis amb
aigües termals i per aconseguir un des-
envolupament sostenible del terma-
lisme a Catalunya. L’objectiu és desen-
volupar de forma coordinada els
recursos existents, entorn de les aigües
minerals i termals, i potenciar-los amb
actuacions de promoció i desenvo-
lupament.
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E l municipi se suma a la campanya
“Siguem refugi” impulsada pel Fons

Català de Cooperació al Desenvolu-
pament amb un acte dedicat al camp de
refugiats del Sàhara, el 20 de juny, Dia
Mundial de les Persones Refugiades.

Caldes de Montbui 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 cooperació impulsats per
l’Ajuntament, com ara el de manteniment
del laboratori de producció local de
medicaments genèrics.

Amb aquest acte solidari i de denúncia,
que s’ha obert i tancat amb una interpre-
tació musical de joves de Caldes, el
municipi reitera el seu posicionament al
costat de la causa sahrauí en el marc de

Caldes dedica el 20J als camps
de refugiats del Sàhara

la campanya «Siguem Refugi» i de
l’exposició que precisament avui s’ha
mostrat durant l’acte que ha tingut lloc
al jardí de l’Espai Juvenil El TOC. L’acte
també ha acollit la lectura del Manifest
del Dia Mundial de les Persones
Refugiades i una representació sobre
què significa ser una persona refugiada
a càrrec de l’actor calderí Ferran Devesa.

Municipis catalans són refugi
Caldes s’ha unit a la campanya de
sensibilització “Siguem refugi. Per un
món sense camps”, que va començar
el passat 8 de juny, amb l’objectiu de
denunciar la vulneració de drets hu-
mans 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 municipalisme català en
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
migratòries racistes i patriarcals els hi ho
impedeixen.

La campanya, coordinada pel Fons
Català de Cooperació al Desenvolu-
pament i que compta amb la participació
de 22 municipis de Catalunya és de

llarga durada i 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.
La campanya consta de quatre
vessants: una exposició informativa
sobre deu camps de persones
refugiades del món amb testimonis
sonors, una campanya comunicativa
online i offline, l’acció de sensibilització
a l’espai públic que ha tingut lloc aquest
dilluns 20 de juny i un manual de treball
per a escoles i instituts. A més, a la
pàgina web www.siguemrefugi.org, es
pot consultar tota la informació referent
a la campanya i es poden veure els
continguts de les exposicions i un banc
de recursos addicional.
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L’alcalde Isidre Pineda està fent
aquest viatge en qualitat de pre-

sident del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i ha pogut reportar
també l’estat dels projectes als quals
s’han destinat els 10.000 euros que va
aportar Caldes de Montbui en el moment
de l’esclat del conflicte. Entre altres,
l’aportació municipal convertir centres
escolars en punts d’acollida de
persones desplaçades dins el mateix
país, als pobles del sud; també s’està
destinant a l’atenció de col·lectius
vulnerables desplaçats a la frontera i a
Polònia.

Aquests projectes ofereixen: assistència
en les rutes de fugida i la cobertura de
les necessitats bàsiques de les
persones desplaçades a països de
primera acollida (Polònia, Hongria,
Romania, Moldàvia i/o Eslovàquia);
assistència humanitària en territori
ucraïnès; accions de suport a municipis
afectats dels països de primera acollida,
amb un enfocament de cooperació de
municipi a municipi.

Caldes de Montbui, al març 2022, va
realitzar una aportació de 10.000 euros
a la campanya d’ajuda humanitària a la
població víctima del conflicte armat a
Ucraïna. Es va realitzar aquesta
aportació amb l’objectiu de facilitar
l’atenció als refugiats que han fugit del
conflicte, així com també articular la
resposta humanitària a les persones
víctimes del conflicte.

L’aportació, que ha estat gestionada a
través del Fons Català de Cooperació,
s’emmarca en la campanya d’emer-
gència de suport i atenció a la població
víctima del conflicte armat.

Delegació catalana al Polònia i Ucraïna
El Fons Català ha organitzat aquesta
missió a Polònia i Ucraïna per conèixer
i avaluar l’ajut humanitari a les persones
refugiades. Aquesta setmana la missió
s’ha dedicat a avaluar i gestionar on es
duran a terme els projectes i a coordinar

L’aportació calderina a Ucraïna s’està
destinant a condicionar escoles com
espais d’acollida per a refugiades

les entitats i organitzacions presents als
territoris.

Al llarg del conflicte les necessitats han
anat canviat, fet que fa necessari un
seguiment i una revisió constant dels
projectes d’emergència impulsats amb
les aportacions municipals.

El Fons valora que la incertesa d’un
possible estancament de la guerra
d’Ucraïna, a l’est del país, ha modificat

els fluxos migratoris que es van donar a
l’esclat del conflicte. Això es tradueix en
el retorn persones refugiades, des de
tercers països cap a Polònia, amb
l’objectiu de ser més a prop de casa.

En conseqüència, les prioritats de l’a-
juda humanitària també estan canviant i,
superada la primera assistència, es
treballa ara en projectes d’impacte
“estructural” amb l’objectiu de dignificar
la vida dels ucraïnesos a Polònia.
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Anem al Casino
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quest mes de maig la xifra d’EROs
al Vallès Oriental s’ha tornat a

incrementar lleugerament.
Així, s’han registrat 15 expedients de
regulació, una xifra no tant elevada com
en els mesos anteriors, amb una
afectació també més reduïda pel que fa
al nombre de persones afectades, que
s’ha situat en 270.

Des de principi d’any, el total d’expe-
dients registrats és de 59, amb una
afectació a 1.572 persones, segons
informació elaborada per l’Observatori-
Centre d’Estudis del Consell Comarcal
amb les dades facilitades per l’Observa-
tori del Treball de la Generalitat de
Catalunya.

Respecte a les comarques metropo-
litanes veïnes, s’observa com les dades
d’aquest mes indiquen que el Vallès
Oriental es manté com la quarta comarca
pel que fa al nombre d’EROs, tot i que
lluny de les xifres del Barcelonès (140)
o el Vallès Occidental (33) i el Baix
Llobregat (31). Pel que fa a la xifra de
persones treballadores afectades, la
comarca suposa també la quarta més
afectada dins del conjunt català, a força
distància també de les altres comarques
metropolitanes.

Els expedients de regulació registrats es
vinculen, sobretot, al sector de la
indústria manufacturera.

S’incrementen lleugerament els EROs
al Vallès Oriental durant el mes de maig

A

www.revistatotcaldes.com
la informació on-line!
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Relació dels premis dels concursos
de Caldesflor Corpus 2022

Concurs de dibuix Sebastià Badia, dibucat 22
Categoria infantil:   Laia Franquet de l’Escola Pia
Categoria A:   Carla i Telma 2on B Escola Pia
                         Guiu Torrent Soler 2on  Escola el Calderí
Categoria B: Marta Sol Vila , 4art B  Escola Pia
Categoria C:  Cristina Rodríguez Ruiz

XIII concurs de Comerçflor:
Primer premi a:  Kamina
Segon premi a: Tes Carme
Accèssit al segon premi a:  Cal Poble

XIX concurs de Roses de jardí i Rams de flors del bosc:
Premi de les roses a:  M. Dolors Miquel
Premi de ram de fulles del bosc:  Cristina Rodríguez
Premi de rams de flors del bosc: Antonia Ruiz

VI concurs  fotogràfic d’Instagram
Premi a:  Ramon Ramiro

XXII concurs de Catifes Florals
Categoria artistes:  grup Esther Tenedor
Categoria adults:  grup Maka–Maca
Categoria jove:
Primer premi: grup Cristina Rodríguez
Segon premi: grup Esplai Grifoll
Tercer premi: grup Escola Pia 1

El més sincer agraïment a tots i totes les participants, als
jurats i la nostra felicitació a tots els guanyadors.
La Junta d’ACC Fotos: JDB
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l passat dissabte 18 de juny, en una
tarda molt calorosa, les de La Flama

Taronja es desplaçaven a Vilanova i la
Geltrú per disputar la Copa Catalana,
torneig que tanca la temporada de touch
a Catalunya.
I els del Centre Democràtic van complir
àmpliament amb les expectatives que
portaven dipositades en aquesta
competició. Dues victòries de tres a la
fase de grups els van portar a disputar
el parit del tercer i quart lloc.
La jornada va començar de forma
immillorable pels calderins imposant-se
amb un 2 a 0 als Sharks de Salou en un
partit molt ben treballat. Al segon partit
van aconseguir una nova victòria,
aquesta vegada davant del Sel Vilanova
per 5 a 1.
El tercer i últim partit de la fase de grups,
era un nou clàssic vallesà, en el que els
del Touch Caldss s’enfrontaven al
Touch Montseny, que presentava un
equip format per jugadors de l’A i el B.
Un partit que es va escapar en els últims

Quarta posició del rugby & touch Caldes
a la Copa Catalana

segons, imposant-se el Montseny per
1 a 2, en un partit molt ben plantejat en
atac i defensa pels de Caldes.
Finalment, el parit pel tercer i quart lloc,
va enfrontar als de la vila termal contra
el combinat del Poble Nou i Sitges, que
es va imposar per 0 a 3.

E Així doncs un Rugby & Touch Caldes
que tanca de forma immillorable la
temporada 21-22, amb el subcampionat
a la Copa Nadal,  ascens a la lliga A des-
prés d’alçar-se amb el campionat a la
lliga B i aquesta quarta posició a la Copa
Catalana.

Corpus-Caldesflor 2022 en imatges

Fotos: JDB
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Opinió

n Fox va ser convidat a una revetlla
de Sant Joan que va resultar tràgica,

ja que l’amfitrió, en Sergi Vila, va ser
assassinat.
Reunits en aquella terrassa, una colla
d’amics admirava els focs d’artifici. En
Manel, que feia de pirotècnic, li va
demanar a en Sergi que li fes una
fotografia mentre enlairava els coets, per
immortalitzar el moment. Aquest, es va
adonar llavors que no portava el mòbil.
—Laia, fes-li una trucada, així sabrà on
és  —va proposar en Manel.
—Està bé.  Ara li truco —va dir ella,
mentre marcava el número d’en Sergi.
Van parar l’oïda, i efectivament, va
sonar la musiqueta esperada dins la
casa.
—Ah! Sona dins el despatx —va dir el
noi, mentre es dirigia cap a l’interior.
Mentrestant, en Manel va seguir
enlairant aquells focs tant bonics, que
de tant en tant, provocaven exclama-
cions d’admiració.
—Holaaa! —va dir la Laia, tot fent una
petita canterella, en el moment que va
sentir la veu del seu marit a l’altra costat
de la línia. I en aquell precís instant, es
va escoltar un tret. Els convidats ni es
van adonar del so de la detonació, que
havia sonat barrejat amb l’explosió dels
coets i els petards de les torres veïnes.
En canvi, en Fox estava segur d’haver
escoltat un tret de revòlver. La Laia, que
encara tenia el mòbil a la mà, el va mirar
amb evident perplexitat. En Fox va ser
el primer a córrer cap el despatx d’en
Sergi, seguit de la noia. El van trobar
mort al terra amb un tret al pit.

A primera vista, no es veia cap arma, ni
existia una altra porta per on s’hagués
pogut introduir l’assassí. L’únic accés
era per la terrassa, i el detectiu estava
segur de no haver vist entrar ningú, i de
fet, en Sergi sempre tancava amb clau
el seu despatx. En Fox es va posar a
investigar l’escena del crim i al cap d’uns
instants va sortir molt decidit amb una
lupa a la mà.
—Has estat tu, Manel —va afirmar el
detectiu.
—Cóm vols que hagi estat jo, si era aquí
a la vista de tothom enlairant coets?
—Abans he observat el teu muntatge

Un tret entre els petards
(Un nou cas del detectiu Michael M. Fox)

E per llençar alguns coets a distància. El
mateix sistema que has emprat per
disparar la pistola. A dins del despatx
he vist caixes de pirotècnia guardades;
ho has aprofitat per deixar el mòbil del
Sergi en el punt de mira de la pistola -
per això l’excusa de la foto i la trucada
de la Laia-.
El volies en aquell punt quan has fet
coincidir el tret amb la detonació dels
coets. Amb l’impacte, la pistola ha
quedat molt ben amagada dins la
prestatgeria dels llibres, però jo l’he
trobada, i també el dispositiu que has
muntat per disparar-la.
—Això no és veritat!
—No suportaves la idea que el Sergi li
fes de pare al teu fill? Vas pensar que

eliminant-lo la teva ex-dona tornaria amb
tu? Mal pensat! I mal pensat fer-ho
davant meu. Tot i que el número de sèrie
està esborrat, sé que la pistola és teva.
—Això no pots provar-ho, porto guants
per protegir-me del foc.
—No necessito les teves empremtes, a
les bales he observat unes petites
empremtes que els guants no han
esborrat del tot. Imagino que
descobriran que son del teu fill; sempre
et queixaves que et remenava els
calaixos i ets l’únic aquí amb un xiquet
petit. I no crec que li vulguis endossar el
mort, oi?

Mercè Jorba
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
17/06/2022
Núm. Oferta
328694 AJUDANT DE MUNTADOR

D’ALUMINI I VIDRE
328664 CAP DE CUINA I CUINER/A
328607 NETEJADOR/A

(CAPS DE SETMANA - ESTIU)
328284 MUNTADOR MECÀNICA

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

(JORNADA PARCIAL TARDES)
328183 AUX. ADMINISTRATIU/VA
327451 PINTOR/A OFICIAL DE 1ª O 2ª
327328  PEÓ SERVEI DE RECOLLIDA DE

RESIDUS
(CONTRACTE 2 MESOS- ESTIU)

326599 VENEDOR/A PER BOTIGA
(ESPECIALITZADA)

326271 REPARTIDOR/A
(FURGONETA PETITA)

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)
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

Itinerari formatiu
“Fabricació mecànica,
especialització en
disseny i fabricació de
motlles i matrius”
L’Ajuntament de Caldes de Montbui, a
través del projecte MOBED-RdC, de
l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera
de Caldes, ofereix l’acció formativa
“Fabricació mecànica”, del 4 al 22 de juliol,
de 8 h a 14.30 h. Inscripcions a Les Cases
dels Mestres: 93 115 10 74 o
pfo@caldesdemontbui.cat

Activitats d’estiu per
a gent gran:
Llença’t a l’Estiu 2022
L’Ajuntament organitza, del 27 de juny al 21
de juliol, activitats per a la gent gran.
Activitats lúdiques en grup per promoure
el benestar físic. Inscripcions a les Cases
dels Mestres. Preu: 8€.Més informació:
Ajuntament de Caldes de Montbui-
Regidoria de Gent Gran Activa: 938655420

Procés selectiu per a la
constitució d’una borsa
de treball de cap de colla
d’obres
L’Ajuntament informa del procés selectiu
per a la constitució d’una borsa de treball
de cap de colla d’obres. Presentació de
sol·licituds del 18 de juny al 7 de juliol.
Consulteu les bases de la convocatòria a
la pàgina web de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui.

El proper 26 de juny, dia
d’obertura d’establiments
comercials
L’Ajuntament recorda que els propers dies
on es permesa l’obertura comercial a
Caldes de Montbui l’any 2022 són: 26 de
juny, 15 d’agost, 27 de novembre i 6,8 i 18
de desembre.

Escaldàrium informa:
“Taller de fotografia
de correfocs i festes
infernals”
El 2 de juliol, de 10 h a 14 h, tindrà lloc al
Balneari Termes Victòria el “Taller de
fotografia de correfocs i festes infernals”.
Inscripcions en línia al web de l’Escaldarium
fins el 30 de juny o exhaurir les 10 places.

Escaldàrium informa:
accés per a persones
amb mobilitat reduïda
Per tal de facilitar que persones amb
limitació de mobilitat puguin gaudir també
de l’Escaldàrium, la festa del foc i de l’aigua,
que es farà el 9 de juliol, l’Ajuntament
ofereix la possibilitat d’accedir al balcó de
l’Ajuntament durant la festa. Període per
sol·licitar-ho: del 14 al 27 de juny. Canals
per demanar-ho: telemàticament a
www.caldesdemontbui.cat/solicitudgeneral
(amb certificat digital) o presencialment a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de la pl. de
la Font del Lleó, 11 (cal demanar cita prèvia).

Oferta formativa de
l’Escola d’Adults
Municipal El Roure Gros
per al curs 2022-2023
La preinscripció per a nous alumnes de l’Es-
cola d’Adults El Roure Gros és del 21 al 23
de juny, d’11 a 13 h; el 27 de juny de 17 a 19h;
i del 28 al 29 de juny, d’11 a 13 h i de 17 a 19h

Convocatòria de
subvencions 2022
per a entitats locals
Les entitats locals poden presentar les
sol·licituds per a la concessió de subven-
cions 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

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

L

L'aparició de les primeres
dents

a dentició comença en la majoria de nens a partir dels 6 mesos i fins l'edat de
12 mesos, encara que tampoc és estrany veure a nens que han arribat al seu

primer aniversari i que encara no els ha sortit cap dent.

Les primeres dents que neixen són les incisives inferiors i uns quatre mesos
després ho fan les superiors. A partir d'aquest moment, la sortida de les dents van
sent constants, fins que a l'edat de tres anys el nen ja hauria de tenir fora totes les
peces de llet.

Els símptomes o gestos dels nadons que ens anuncia l'arribada de la dentició
són els següents:
- Alteració del somni.
- Irritabilitat i plor.
- S'emporten les mans constantment a la boca.
- Saliven més del normal.
- Tenen necessitat de mossegar coses contínuament.
- Genives inflamades i vermelles.
- Manca d'apetit.

Si apareix febre o diarrea, és aconsellable acudir al pediatre ja que podria ser
indicador d'alguna infecció, doncs no solen ser símptomes propis d'aquest
procés.
Per a calmar el dolor del bebè en aquests moments, existeixen accessoris
específics com els anells de dentició que solen tenir efecte fred i són bastant
efectius. Una altra cosa que podríem fer són massatges en les genives (sempre
amb les mans prèviament netes).

És convenient a més, afegir fluor a la dieta del bebè a partir dels 6 mesos, ja que
aquest ajuda tant a enfortir l'esmalt com a prevenir les càries. El fluor podem
trobar-ho en l'aigua corrent (no l'aigua embotellada), i sol ser suficient donar al
bebè un gotet d'aquesta aigua de tant en tant. No obstant això, sempre es pot
preguntar al pediatre per si calgués una aportació extra, tot i que no sol ser
necessari. EVA REMOLINA



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

Consells per a adaptar-se
a les ulleres progressives
L’ adaptació del prèsbita a les lents progressives requereix entrenament. En

general, el període d'adaptació s'allarga uns 10-15 dies, però tot dependrà de
la persona, la graduació i de la mena de progressiu triat.

Compartim alguns trucs per a facilitar l'adaptació:
Deixa les teves velles ulleres.
En posició frontal, mou el cap una mica per a dalt o per a baix fins a veure bé.
Per a mirar el que tens a la teva esquerra o dreta, mou amb suavitat el cap. No miris
de reüll pels laterals.
En visió de lluny: mira de front per la part superior amb el cap recte.
En una visió intermèdia, apunta amb el nas l'objecte que vols mirar; així coincidirà
la zona intermèdia d'enfocament.
Per a mirar objectes pròxims, utilitza la part inferior de les ulleres. Baixa els ulls fins
a trobar el punt d'enfocament.

En llegir, segueix la lectura amb el cap, i no sols amb els ulls.
Comença els exercicis d'entrenament a casa, assegut en el sofà. Practica els
canvis d'enfocament entre la televisió (lluny) i el mòbil (a prop).
Pujar i baixar escales. Abaixa el cap per a enfocar els esglaons amb la part superior
de les lents. Per a baixar els graons, mira de front.
Treballar amb l'ordinador. Adapta l'altura de la pantalla perquè estigui a l'altura del
teu enfocament mitjà.
Conduir. És una activitat de risc, així que fins que no acabis el procés d'adaptació
i et sentis segur, no condueixis.
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Granissat de llimona

Consulta la nostra carta

l granissat de llimona és una
beguda molt refrescant per als

mesos d'estiu, lleugera, sense gaires
calories, fàcil de fer i molt econòmica.

Els ingredients per a 4 persones:
- 4 llimones
- 750 ml d'aigua
- 200 g de sucre  (orientatiu, dependrà
del gust de cadascú)
- 1 refresc de llimona amb gas.

Preparació:
El primer que farem serà rentar bé una
de les llimones i ratllar la seva pell, anant
amb compte de no ratllar la part blanca,
ja que aquesta ens donarà amargor.
A continuació, tallem unes rodanxes
de llimona per a les decoracions finals
dels gots.
La resta de llimones, les espremem.
En un bol, hi posem tots els ingredients:
el suc, la ratlladura, el sucre i l'aigua.
Ho remenem tot molt bé per tal de
dissoldre el sucre el màxim possible.
Tapem el bol amb un film transparent i
el portem al congelador per a aconse-
guir la textura gelada que volem.
Transcorreguda una hora, i just abans
de cristal·litzar, ho traurem i remourem de
nou tot per a tornar a barrejar bé el sucre,
que s'haurà anat dipositant al fons.

E Tornem a tapar amb el film i tornarem a
portar al congelador per una altra hora
més.
Traiem, i procedim de nou a remoure.
Aquesta vegada tornarem a tapar i
portarem al congelador per última ve-
gada.

Quan estigui llest, deixarem a tempe-
ratura ambient durant almenys 30
minuts, removem i servim en gots.
Abans de servir però, adornarem amb
les rodanxes de la llimona, una canya i
opcionalment, podrem col·locar unes
fulles de menta. EVA REMOLINA



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

Compromís
   Un noi va entrar amb pas decidit a una joieria i va demanar que li ensenyessin
el millor anell de compromís que tinguessin. Després de mirar-se’l bé, tot
somrient, va dir que se’l quedava.  Et cases aviat? –va preguntar el joier.
No - li respon el noi – encara no tinc novia. La muda sorpresa del joier va
divertir al comprador.  És per la meva mare – li diu el noi -. Quan jo estava a punt
de néixer ella va estar sola; algú va aconsellar-la que em matés abans de
néixer, així s’estalviaria problemes. Però ella es va negar a fer-ho i em va
regalar la vida. Va tenir molts i molts problemes; va fer-me de pare i mare, i va
ser amiga , germana i mestra. Jo, ara que puc li regalaré aquest anell de
compromís. Ella mai va tenir-ne un .  Li entregaré com una promesa de que si
ella va fer tot per mi, ara jo faré tot per ella. Potser mes endavant entregui un
altre anell de compromís. Però serà el segon.
   El joier no va dir res, només va ordenar a la caixera que li fes al noi “el
descompte” aquell que s’aplicava només als clients importants.
   El primer manament de Déu que acompanya una promesa és: “Honra el
pare i la mare, perquè tot et vagi bé i tinguis una llarga vida a la terra”. (Efesis
6:1-3).
                                   Fins la setmana vinent,  si Déu vol.

La 8a Edició de la Nit de l’Esport se
celebrerà el dimecres 29 de juny, a les
19 h, a la Sala d’Actes de la Torre
Marimon. Durant l’acte, els ambaixadors
i ambaixadores 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.

Fins el 26 de juny la ciutadania pot votar
entre les candidatures proposades per
la Comissió de la Nit de l’Esport.
El procediment per a participar en les
votacions es farà des del portal Decidim
a través del següent enllaç: https://
participa311-caldesdemontbui.diba.cat/

El resultat de la votació es donarà a
conèixer durant la gala d’entrega de
premis.

Obertes les votacions del
Guardó Especial de la 8a
edició de la Nit de l’Esport




