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Enguany es celebrEnguany es celebrEnguany es celebrEnguany es celebrEnguany es celebrarararararà un Sant Jorà un Sant Jorà un Sant Jorà un Sant Jorà un Sant Jordididididi
diferdiferdiferdiferdiferent degut al confinamentent degut al confinamentent degut al confinamentent degut al confinamentent degut al confinament

s temps de confinament i de
reinventar-nos. El Coronavirus ha

obligat a traslladar l’emblemàtica Diada
de Sant Jordi per al proper 23 de juliol,
tal i com han demanat les associacions
d’editors, llibreters i el gremi de floristes.

Malgrat la nova data, es demana a la
ciutadania que també es celebri Sant
Jordi en el seu dia original des de casa.
Amb aquest propòsit, tant l’Ajuntament
com diferents entitats, proposen
celebrar la Diada recitant poesia, llegint
un llibre, fer una rosa de paper, cantar o
recomanar llibres.

Una de les propostes més especials és
el fet d’engalanar els balcons amb
elements representatius de Sant Jordi:
dibuixos de roses, dracs, contes o
manualitats.

Per visualitzar col·lectivament totes
aquestes accions, es demana
compartir-ho a la xarxa amb l’etiqueta
#SantJordiCaldes.

Enguany la relació entre els lectors i els
escriptors serà telemàtica, amb moltes
propostes que han creat les editorials.
S’ha demanat als autors que facin
presentacions en directe, que els
lectors podran seguir a través de les
diferents xarxes socials.
També el gremi de floristes ha posat en
marxa una iniciativa que es diu
#rosadesantjordiacasa amb la que es
pretén donar sortida a totes les roses de
cultiu que es preparaven per la Diada
de Sant Jordi.
Per portar la música a les nostres cases,
una vintena d’artistes van crear la cançó
“Un Sant Jordi diferent”, que vol llançar
el missatge de tot anirà bé.
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La Diada de Sant Jordi des de casa
L’EMM Joan Valls proposa tocar
la cançó de Sant Jordi
L’EMM Joan Valls proposa celebrar la
Diada de Sant Jordi a casa cantant i/o
tocant la cançó de Sant Jordi. Podeu
compartir els vostres vídeos penjant-los
a les xarxes socials amb l’etiqueta
#SantJordiCaldes el dijous 23 d’abril. 
L’escola de música demana ser creatius
i fer les variacions de la cançó que
vulgueu amb percussió, harmonitzant-
la o tocant-la amb algun amic o amiga.

Les escoles bressol proposen
contes per aquest Sant Jordi
Les escoles bressol municipals del
poble, l’EBM La Lluna i l’EBM Gegant del
Pi, tot i la situació que vivim, un any més
tenen en compte la Diada de Sant Jordi
i es reinventen llençant propostes a les
famílies per seguir mantenint la tradició.
Es recomanen contes, lectures per grans
i petits, envien vídeos i audicions... i
també tenen col·laboracions de famílies!
Si voleu gaudir explicant o mirant contes
al costat dels vostres infants consulteu:
https://agora.xtec.cat/ebmgegantdelpi-
caldes/

Tercera edició “Mira en positiu”,
el concurs de creacions breus
per Sant Jordi
L’Ajuntament de Caldes, a través del pro-
grama d’educadors de carrer Aire_EC
de Caldes de Montbui, organitza de nou
el concurs de creacions breus “Mira en
positiu”.  
La temàtica del concurs és la visió
positiva del jove i cada participant pot
expressar de manera breu la seva idea
de “ser jove”, sempre amb una mirada
positiva, amb respecte i tolerància. Les
obres poden ser relats breus, dibui-
xos o peces de música i només s’adme-
trà una relat per participant.

Hi haurà una categoria única. Tothom hi
pot participar, infants, joves, adults i gent
gran. Es designaran tres guanyadors
que rebran un xec regal de la llibreria
«Joc de Paraules» de Caldes de
Montbui.
La creació guanyadora es publicarà a
l’instagram el dia 23 d’abril, a les 17 h.

Comença la funció: La sanitària
Jordina, el coronavirus i l’avi
Jaume
Joventut i educadors de carrer es sumen
a les accions que organitza l’Ajuntament
amb motiu de la Diada de Sant Jordi i
creen una versió de la llegenda, molt
adaptada al moment actual. No us la
podeu perdre, la diversió està garantida:
@eltoc

Anima’t: concurs de relats curts
il·lustrats al moment
Coincidint amb Sant Jordi la Biblioteca
organitza l’activitat familiar «Anima’t» el
concurs de relats curts i il·lustrats al
moment. Els infants de 3 a 14 anys
poden crear microcontes i els han de
fer arribar del 15 al 21 d’abril per mail o a
través de les xarxes socials de la
Biblioteca.

Pintapunt 2020. 20è Concurs de
punts de llibre de la Biblioteca
La Biblioteca allarga el termini per
participar en el 20è Concurs de Punts
de Llibre fins que el servei torni a la
normalitat. S’ha creat una nova
categoria on els participants es poden
gravar amb el punt de llibre i fer una
recomanació d’un llibre.
El punt en blanc el podeu aconseguir 
a www.pintapunt.cat. El temari del dibuix

és lliure i no ha d’estar necessàriament
relacionat amb la Diada de Sant Jordi.
Enguany s’ha creat tres dissenys
diferents de punts de llibre, cadascun
d’ells té una silueta que pot inspirar un
munt de dissenys.
 
Com a novetat, el concurs es dividirà
en 6 categories:
CATEGORIA A: educació infantil P3, P4
i P5

CATEGORIA B: cicle inicial de primària
(1r i 2n)
CATEGORIA C: cicle mitjà de primària
(3r i 4t)
CATEGORIA D: cicle superior de
primària (5è i 6è)
CATEGORIA E: a partir de 13 anys
CATEGORIA F (NOVETAT): Categoria
Enredat: sense límit d’edat. Feu una foto
al disseny del vostre punt de llibre amb
algun llibre que us agradi, expliqueu
perquè recomaneu la seva lectura i
publiqueu la foto a les xarxes de la
Biblioteca amb el hashtag:
#pintapunt2020 #pintapuntconfinat
#joemquedoacasaXBM
#SantJordiCaldes
Es designarà un guanyador i un finalista
per a cada categoria. El dibuix guanya-
dor de cada categoria serà editat i
s’utilitzarà com a punt de llibre de la
Biblioteca, durant tot un any.
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n any més de llibres i
roses, però també un

any més sense poder vèn-
cer la fera que ens té
engrapats amb les seves

terribles urpes. La mateixa fera que ens
prohibeix un color que forma part de
la nostra senyera. Que ens prohibeix
opinar, parlar i ens prohibeix tantes
altres coses... Quasi ens costa respi-
rar, o potser és que, sense adonar-
nos, també ens ho està prohibint.

Sant Jordi 2020
Volem parlar la nostra llengua, bella
llengua incompresa, volem parlar en
llengua materna i amb ella dir el que
pensem. No segellaran els nostre llavis.
És la lluita eterna per sobreviure d’un
poble noble i maltret, contra una vestia
ferotge i sense escrúpols, que el vol sota
la sola, esmicolat i desfet.
Aquest any, però, s’afegeix un altre
repte, vèncer un enemic que no es veu,
però que és terrible i que ens té
confinats.

Sant Jordi ja lluitava amb un drac i els
seus descendents ho continuem
fent. I de la mateixa manera que ell el
va vèncer, també nosaltres ho farem i
així ho podrem escriure.
Ànim catalans! Tant de bo en una
diada de Sant Jordi no gaire llunyana
puguem dir que som un poble lliure
en una societat saludable.

Mercè Jorba

Arxiu a casa és una iniciativa que
neix en el confinament i és

independent d’altres que té en marxa
l’Arxiu municipal, com El Document del
Mes que es reprendrà aquest mes de
maig.

L’Arxiu a casa vol ser una porta virtual a
l’Arxiu municipal durant el confinament,
i per això les publicacions de l’Arxiu a
casa es faran els dimecres que és el dia
que, ensituació de normalitat, l’Arxiu t
indria obert. Així, i coincidint amb la
setmana de Sant Jordi, la primera
publicació de l’Arxiu a casa és el llibre
de la compilació de 1702 de les
Constitucions I altres drets de Cata-
lunya, la primera edició impresa del qual
és del 1704.

El llibre de la compilació de
1702 de les Constitucions i
altres drets de Catalunya
El títol d’aquesta edició, del 1704, és
Constitucions y altres drets de
Cathalunya compilats en virtut del
capitol de Cort LXXXII de 1702.

Aquest llibre és l’edició impresa de la
compilació de les lleis anomenades
usatges, constitucions i capítols de
Corts que regiren la vida pública i
privada a Catalunya fins al Decret de
Nova Planta (1716).
Les Constitucions de Catalunya eren les

En aquesta setmana de Sant Jordi, l’Arxiu
municipal comença publicacions setmanals

lleis catalanes proposades pel comte de
Barcelona i aprovades per les Corts, i
no podien ésser contradites per decrets
o sentències reials, les quals eren
legislativament de rang inferior a les
Constitucions catalanes:

“ Com que les Constitucions i demés
Lleis perque’s regeix la terra catalana,

son elaborades única i solament per les
Corts de Catalunya, sols aquestes
tenen poder i forsa per derogar ó
esmenar les dites ordenances de modo
qué les ordres contraries als Usos,
Privilegis generals ó especials, Capitols
de Corts, Constitucions, no deuen
obehirse ni acatarse ancar que fossin
ó haguessin sigut dictades pel Rei ó el
primogenit seu.”

L’

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

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
21/04/2020
Núm. Oferta
295555 NETEJADOR/A

RESIDÈNCIA
GERIÀTRICA

295303 AUX ATENCIÓ
SOCIOSANITÀRIA /
AUX GERIATRIA

295282 AUX ATENCIÓ
SOCIOSANITÀRIA/
CUIDADOR/A
GENT GRAN

295279 NETEJADORA
INSTAL·LACIONS
GERIATRIA

Si ja esteu inscrits a la Borsa de Treball i
teniu el currículum actualitzat, feu la
inscripció a les ofertes de feina a través
de xaloc.diba.cat
Amb motiu de la situació d’excepcionalitat
motivada pel COVID-19, els serveis de la
Piqueta continuen actius per via
telemàtica, de forma que no dubteu a
contactar-nos a través dels correus
electrònics següents:
borsatreball@caldesdemontbui.cat ,
clubfeina@caldesdemontbui.cat ,
clubfeina16@caldesdemontbui.cat ,
i pfo@caldesdemontbui.cat .

Si voleu més informació o si us heu
d’inscriure a la Borsa de Treball, podeu
trucar al T. 93 862 70 25
Des del Servei d’Ocupació es recorda que
és molt important revisar periòdicament
les ofertes penjades al web:
www.caldesdemontbui.cat , per tal de no
perdre la oportunitat de formar part dels
processos de selecció que siguin d’interès
per a les persones que cerquen ocupació.

Consells per a fer
un ús responsable
de la informació i un
bon ús de les pantalles
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya
ha elaborat dos decàlegs: un primer, per a
fer un ús responsable de la informació que
es consumeix i de la que es comparteix; i
un segon, per gestionar l’ús de les pan-
talles. Consulteu-los als canals habituals
d’informació de l’Ajuntament.

«Cuida’t la salut a través
del moviment»: píndoles
d’activitat física per a la
Gent Gran
L’Ajuntament de Caldes de Montbui se
suma a les recomanacions de la Diputació
de Barcelona oferint píndoles d’activitat
física específicament adreçades a la gent
gran.  Consulteu-les a:
https://www.diba.cat/web/esports/cuida-
la-salut-a-traves-del-moviment

Campanya de Salut
Pública:
accés de mascaretes
A partir del dilluns 20 d’abril es van
començar a distribuir mascaretes a través
de les farmàcies de tot Catalunya.
L’adquisició es fa de forma individual
mostrant la tarja sanitària. Es demana a la
ciutadania responsabilitat social i que no
vagi de forma massiva a les farmàcies.
Consulteu les instruccions.

Fins a la fi de l’estat
d’alarma, tots els
processos selectius oberts
estan aturats i no es pot
presentar cap sol·licitud
D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de
data 14 de març de 2020, mitjançant el
qual es va declarar l’estat d’alarma a tot el
territori estatal, queden suspesos i
s’interrompen els terminis per a la
tramitació dels procediments de les entitats
del sector públic.

L’Hospital de Mollet
facilita el contacte per
vídeo conferència entre
pacients i familiars
L’Hospital de Mollet ha engegat una
iniciativa per millorar la comunicació entre
pacients i familiars i pal·liar la situació
d’aïllament de les persones hospitalitzades
a través de vídeo conferències.

Recomanacions per a l’ús
del transport públic durant
la situació d’emergència
L’Associació de Municipis per la Mobilitat i
el Transport Urbà (AMTU) ha emès una
sèries de recomanacions alhora d’utilitzar
el transport públic. Recordeu que en funció
del bus es limita l’aforament de persones.
Consultes les mesures als canals habituals
d’informació de l’Ajuntament.
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E l divendres 17 d’abril, l'empresa
contractada pel Departament de

Treball, Afers Socials i Famílies a petició
de l’ajuntament, Desla Control de
Plagas, ha realitzat una desinfecció a
fons de la Residència Santa Susanna
d’acord amb el protocol de desinfecció
establert en aquests casos i amb
l’aplicació de productes desinfectants
de reconeguda eficàcia davant tot tipus
de virus, bactèries, fongs o espores.
També d’acord amb el protocol de
desinfecció, l’empresa fa un seguit de
recomanacions a efectuar, després de
l’actuació, a més de recordar la necessi-
tat que l’empresa de neteja de la residèn-
cia segueixi amb la neteja habitual del
centre, i si és possible, reforci o/i ampliï
el contracte de neteja actual del centre,
un reforç que des de la primera setmana
d’abril ja s’està portant a terme amb el su-
port de l’empresa de neteja municipal.

ospital de Mollet ha engegat una
iniciativa per millorar la comunicació

entre pacients i familiars i pal·liar la
situació d’aïllament de les persones
hospitalitzades a través de vídeo confe-
rències.
El centre hospitalari de Mollet la setmana
passada va activar per als pacients que
no tinguin accés a un dispositiu de

Una empresa especialitzada fa una
desinfecció a la Residència Santa Susanna

Amb l’objectiu de garantir al màxim les
condicions de neteja i higiene a les
residències de gent gran del municipi
en aquests dies crítics de pandèmia,
des de principis d’abril, l’ajuntament
destina dues persones de l’empresa
que fa la neteja municipal a la residència
Santa Susanna que, d’aquesta manera,
s’ha vist reforçada amb dues persones
més per realitzar les tasques de neteja
del centre.
Es tracta de personal de l’empresa que
habitualment fa la neteja dels edificis i
equipaments municipals, que destina
una persona al matí i una altra a la tarda
per fer suport en la neteja d’aquest
centre.

Des de l’ajuntament, també ha ofert la
possibilitat de donar suport en cas de
necessitat a les altres dues residències
del municipi.

L’Hospital de Mollet facilita el contacte per
vídeo conferència entre pacients i familiars
H comunicació o que no poden fer-ho per

ells mateixos, l’opció de contactar per
vídeo conferència amb els seus familiars.
Es fa a través de vídeo conferències que
es realitzaran diàriament i l’objectiu és
millorar la comunicació entre pacients i
familiars i apropar-los en aquesta

situació d’aïllament.
Aquesta iniciativa s’inclourà dins el
projecte Suport Covid mitjançant el qual
un equip de psicòlegs, psiquiatres i
treballadors socials ofereixen suport
emocional a pacients i famílies per
ajudar-los a fer front a aquesta situació.
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* 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 -

Protecció civil repartirà mascaretes a
les quatre residències d’avis de Caldes

oluntaris de la unitat de Protecció
Civil han repartit, entre dimarts i

dimecres, un total de 4.300 mascaretes
per ús no sanitari a les quatre residèn-
cies d’avis de Caldes de Montbui: Santa
Susanna, La Llar Nostra, El Álamo i La
Nostra Llar II.
El dimarts al matí es va recollir a la Creu
Roja de Sabadell les mascaretes cor-
responents al repartiment acordat pel
Comitè tècnic del Pla de Protecció Civil
de Catalunya.
Aquestes mascaretes no es poden fer
servir per a ús sanitari, però sí per a pro-
fessionals que no tinguin accés a àrees
contaminades, com ara residències
netes o serveis auxiliars.

ave the Children ha editat una guia
pràctica que reuneix totes i cada una

de les mesures econòmiques i socials
que el govern espanyol ha aprovat per
reduir l’impacte de la crisi del coro-
navirus especialment entre els col·lec-
tius més vulnerables.

Amb la col·laboració d’un equip de
juristes, l’organització ha compilat en un
únic document la informació dels
nombrosos decrets aprovats i publicats
en diversos butlletins oficials de l’Estat i
ha agrupat les ajudes per les següents
matèries: habitatge i subministres de la
llar, famílies, ocupació, matèria econò-
mica i fiscal, procediments judicials,
violència de gènere i àmbit penitenciari.
A més, ha passat la informació a un
llenguatge senzill en format pregunta i
resposta per facilitar la seva consulta als
qui no controlin termes jurídics i
administratius.

Save the Children edita una guia amb totes
les ajudes disponibles pel coronavirus

Qui pot sol·licitar l’ajornament en el
pagament de la hipoteca, a quines
prestacions tenen dret els autònoms
que no poden treballar per l’estat
d’alarma o si s'ha de seguir complint el
règim de visites o la custòdia compartida
durant el confinament, són algunes de
les preguntes a les quals es respon.

La guia, disponible en pdf i en versió
digital a l’adreça:
www.savethechildren.es/actualidad/
guia-ayudas-coronavirus, conté
informació de caràcter general i busca

V

S aportar claredat a qui més necessita
aquestes mesures. “Per la nostra
experiència amb famílies en situació de
risc, sabem que moltes no perceben les
ajudes que els corresponen per la
dificultat a l’hora de trobar i entendre la
informació, els requisits a complir i els
tràmits a fer. No volem que això passi
ara. Ningú pot quedar-se enrere en
aquesta crisi per una simple falta de
compressió”, assenyala Catalina
Perazzo, directora de Sensibilització i
Polítiques d’Infància de Save the
Children.  AMIC-REDACCIÓ
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Salut

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

c/ Forn, 23 2n pis - CALDES
Tel. 93 865 44 86

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com

1212121212

Tarruell
c/ Montserrat, 30 – Tel.93 865 09 97
R.T.Maynou
Av. Pi i Margall, 36 – Tel 93 865 41 46
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

Farmàcies de guàrdia a la nit:
(de 22h a 00.30h) trucar a la Policia Local (93 865 41 41).
A partir de les 00.30h:
Farmàcia Viñamata de Granollers, c/ Museu, 20.

CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

c/ Montserrat, 21 - 1er 2a - Tel. 93 865 25 18
629 06 02 90 - Caldes de Montbui

ODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIA
ESTÈTICA DENTAL - IMPLANTOLOGIA

1a VISITA GRATUÏTA

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

Hores convingudes    Telf. 93 8650470
c/ Montserrat, 55 2on 2a     -     Caldes

P er a algunes persones la flexibilització decretada per part del govern espanyol
farà que tinguin que tornar als seus llocs de treball per la impossibilitat de

treballar des de casa. Seguint les instruccions de la Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública, aqui van alguns consells per fer aquesta tornada més segura:

1. Si presentes qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat en respirar, etc.)
no has d'acudir al teu lloc de treball fins que et confirmin que no hi ha risc per a tu
o per als altres. Tampoc si has estat en contacte estret o compartit espai sense
guardar la distància interpersonal amb una persona afectada pel COVID-19.

2. Sempre que puguis, prioritza les opcions de mobilitat que millor garanteixin la
distància interpersonal d'aproximadament 2 metres. Per aquesta raó, és preferible
en aquesta situació el transport individual.

3. Si t'has de desplaçar en un
turisme, extrema les mesures de
neteja del vehicle i evita que
viatgi més d'una persona per
cada fila de seients, mantenint
la major distància possible entre
els ocupants.

4. En els viatges amb autobús,
en transport públic o autobús de
l'empresa, metro o tren, guarda
la distància interpersonal amb
els teus companys de viatge. En el cas dels autobusos públics, el conductor
vetllarà perquè es respecti la distància interpersonal. Usa la màscara higiènica, no
mèdica, quet et facilitaran si vas en transport públic.

5. En el treball s'ha de mantenir la distància interpersonal d'aproximadament 2
metres, tant en l'entrada i sortida al centre de treball, com durant la permanència al
mateix. L'empresa haurà de facilitar-te els equips de protecció individual quan els
riscos no puguin evitar-se o no puguin limitar-se prou per mitjans tècnics de
protecció col·lectiva o mitjançant mesures o procediments d'organització del treball.
Els equips de protecció individual seran adequats a les activitats i treballs a
desenvolupar. No és imprescindible usar màscara durant la teva jornada laboral si
el tipus de treball no el requereix i si mantens la distància interpersonal.

6. Al tornar a casa, has de cuidar les distàncies i les mesures de prevenció de
contagis i higiene en la casa, màximament si convius amb persones de grups de
risc.

7. Renta’t les sabates i deixa'ls prop de la porta. Separa els objectes que no
necessitis a casa (claus, cartera) i deixa'ls en una caixa prop de la porta. Desinfecta
els objectes que hagis usat fora (mòbil, ulleres), usa mocadors d'un sol ús, solució
hidroalcohòlica o aigua i sabó.

8. Si has estat en un ambient tancat amb més persones de manera continuada,
separa en una bossa la roba que hagis usat, sense sacsejar-la. Tanca-la i no la
treguis fins a tornar a usar-la per a sortir o fins a rentar-la.

9. Renta't bé les mans amb aigua i sabó almenys entre 40 i 60 segons.

9 consells per a incorporar-nos
de manera segura al treball



Salut

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

- 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

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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A  partir d’aquest dilluns, 20 d’abril de 2020, es poden recollir a les farmàcies
catalanes el primer milió i mig de mascaretes, de la partida de 14 milions

anunciada pel govern de la Generalitat.

Les farmàcies, però, fan una crida a la responsabilitat ciutadana per evitar
aglomeracions innecessàries i han recordat que l’ús de mascaretes està indicat
per a persones que tinguin afeccions respiratòries i que hagin de sortir al carrer i
anar a treballar.

També han recordat que en cap cas l'ús de màscares substitueix les principals
mesures higièniques, com la rentada freqüent de mans, tapar-se la boca i el nas
amb la part interna del colze o amb mocadors d'un només ús en tossir o esternudar,
i el distanciament social.

El president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC),
Antoni Torres, ha demanat a la ciutadania que vagi a la farmàcia únicament si
realment necessita la màscara de manera immediata per la seva vulnerabilitat o
activitat laboral.

Cada ciutadà té assignada una mascareta gratuïta, amb la seva targeta sanitària, a
través del sistema de recepta electrònica de CatSalut. D’aquesta manera, els
farmacèutics portaran un control informàtic de totes les mascaretes que reparteixin
i la Generalitat les anirà reposant a mesura que es vagin esgotant.

A cadascuna de les 3.227 farmàcies de Catalunya li correspondrà una partida
inicial de 450 màscares.

Mascareta sanitària de tipus 2
Es repartiran mascaretes quirúrgiques de la classe 2, amb tres capes més filtració
de fluids, capaços de retenir les partícules en sortida. És a dir, dissenyades perquè
qui les porti no encomani, però no per evitar contagiar-se. AMIC-REDACCIÓ

Les farmàcies catalanes
comencen el repartiment
de màscares gratuïtes
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

Elaboració pròpia

Pi i Margall, 52 -  Tel. 93 865 04 94
Caldes de Montbui

Pastís bombò de xocolata i avellanes

RESTAURANTE CHINO
COMIDA CHINA i SUSHI

A DOMICILIO
i PARA LLEVAR

Tels. 93 862 63 99
93 865 40 09

Menú del día 6,50 i 7,95 euros

PEKÍN

c/ Aparici, 4  - CALDES

Ingredients per a la base:
150 g de galetes tipus Maria
80 g de mantega a temperatura ambient

Ingredients per al farciment:
100 g d'avellanes
500 ml de llet
200 ml de nata líquida amb 35% M.G.
60 g de sucre
150 g de Nutella
2 sobres de quallada en pols
10 bombons tipus «Ferrero Rocher»
100 g d'avellanes picades

Preparació:
Per preparar la base hem de començar
triturant les galetes. Aquesta operació
podem fer-la amb un robot de cuina o

picant amb un corró una bossa en la
qual haurem posat les galetes. Després,
les barregem amb la mantega fins que
estigui tot lligat i folrem amb aquesta
massa el fons i lleugerament les parets
d'un motlle de cremallera. És important
pressionar bé per aconseguir una base
ferma, això podem fer-ho ajudant-nos
dels dits o del dors d'una cullera gran.

Passem ara a preparar el farcit, i mentre
ho fem, anem a guardar el motlle a la
nevera, d'aquesta manera la massa
s'endurirà i quedarà millor. Triturem les
avellanes però procurant que no quedin
farina. En un cassó a foc posem la llet,
la nata, el sucre i 100 g de nutella.
Remenem perquè no s'enganxi aquesta
barreja, que hem de deixar fins que
bulli.

Retirem el cassó de foc i afegim els dos
sobre de quallada, remenant amb una
cullera fins que es dissolguin bé.
Després, tornem a posar el cassó a foc
fins que torni a bullir i, de nou, sense
deixar de remenar. Fora de foc afegim la
meitat de les avellanes triturades (100 g)

i barregem. Aquesta barreja l'aboquem
sobre el motlle que haurem tret de la
nevera. Cal deixar-la refredar i després
hem de posar-la a la nevera un mínim
de 3 hores perquè qualli, encara que
l'ideal és que la deixem tota la nit.

Per servir, desemmotllem el pastís amb
cura i la col·loquem sobre la safata on
anem a servir-la. Cobrim la superfície i
els costats amb Nutella, que prèviament
haurem escalfat una mica en un cas o
al microones perquè sigui més fàcil
estendre-la. Recobrim les vores amb la
resta d'avellanes que havíem reservat i
disposem els bombons per acabar la
decoració. Guardar a la nevera fins al
moment de servir. DIT I FET



Serveis

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

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

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

PROGRAMES DE TELEVISIÓ :
. Néixer de Nou: darrer diumenge
de mes a partir de les 10h a TV3.
. Buenas Noticias TV:
Cada diumenge a les 9,30h per La 2.

Viu

Cada setmana les receptes més gustoses
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“La pell s’arruga. El pèl es torna blanc. Els dies es converteixen en anys...
Però l’important no canvia; la teva força i la teva convicció no tenen edat.
El teu esperit és el plomell de qualsevol tela d’aranya.
Darrere de cada línia d’arribada, hi ha una de partida. Darrere de cada
assoliment, hi ha un altre desafiament. Mentre estiguis viu, no paris. Si
enyores el que feies torna a fer-ho. No visquis de fotos grogues... Segueix
encara que tots esperin que abandonis.
No deixis que es rovelli el ferro que hi ha en tu. Fes que en comptes de
llàstima et tinguin respecte.
Quan a causa dels anys no puguis córrer, trota. Quan no puguis trotar,
camina. Quan no puguis caminar, fer servir el bastó. Però mai t’aturis!!!.”

Teresa de Calcuta

  “Els qui esperen en el Senyor renovaran les seves forces, aixecaran el
vol com les àguiles; correran i no es cansaran; caminaran i no es fatigaran.”
(Isaïes 40: 31).

Surt al balcó a tocar
amb l’Escola Municipal
de Música Joan Valls
L’EMM Joan Valls proposa a la
ciutadania que tingui un instrument de
música, sortir el dia 27 d’abril, a les 19
h, al balcó a tocar i a cantar «Bella Ciao».
Trobareu la partitura al web de l’Ajun-
tament: www.caldesdemontbui.cat

www.revistatotcaldes.com

La informacióLa informacióLa informacióLa informacióLa informació
actualitzada quanactualitzada quanactualitzada quanactualitzada quanactualitzada quan

vulguis i on vulguisvulguis i on vulguisvulguis i on vulguisvulguis i on vulguisvulguis i on vulguis

Recomanacions per a l’ús
del transport públic durant
la situació d’emergència
L’AMTU ha elaborat les següents
recomanacions de seguretat per a l’ús del
transport públic durant la crisi sanitària de
la Covid-19:
· Eviteu utilitzar el transport públic si no és
estrictament necessari.
· Si heu d’agafar transport públic, utilitzeu
mascareta.
· Recordeu que heu d'entrar al bus per la
porta del darrere i comprar el bitllet abans
de pujar a l'autobús.
· Seieu en files diferents i eviteu seure en
seients confrontats.
· Intenteu mantenir sempre la distància de
seguretat amb altres usuaris.
· Després d'utilitzar el transport públic,
renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó
o amb un gel hidroalcohòlic de seguida
que pugueu.

Recordeu que l’aforament dels autobusos
queda limitat de la següent manera:
· Bus Micros (fins a 9 places): Es limita
l’accés a 5 persones
· Bus Midi (fins a 35 places): Es limita
l’accés a 10 persones
· Bus Estàndard (fins a 65 places): Es
limita l’accés a 20 persones
· Bus Articulat (fins a 100 places): Es limita
l’accés a 30 persones



Les pluges provoquen esllavissades
i incidents en diferents vies calderines
Els aiguats dels darrers dies han provocat
esllavissades, algunes importants, en les dues
carreteres de pujada al Farell, a la Font del Dimoni,
al Torrent del Salze i Can Valls Circumval·lació, entre
altres. I és que Caldes ha registrat més de 130 litres
per metre quadrat en una setmana.

Policia Local, Brigades, Bombers i Protecció Civil
han estat fent intervencions, algunes encara en
marxa, per restablir la normalitat en diferents vies
de Caldes després dels desperfectes causats per
la pluja.

També a la Riera s’ha fet un control nocturn
específic, ates l’increment del cabdal que s’ha
produït per les intenses pluges.

Malgrat aquests incidents, no s’han de lamentar
danys personals ni afectacions greus a la
ciutadania.


