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TOT Caldes, en cap cas, no respon del
contingut dels articles i missagtes
comercials de l’edició. Solament els seus
autors en són responsables, i per això,
s’han d’enviar signats, amb DNI i Telèfon.
Resta prohibit reproduir total o
parcialment els articles i/o els anuncis
d’aquesta publicació.
No s’admeten articles sota pseudònims.

A quest any ens trobem immersos en
una situació diferent i nova degut a

la COVID-19, que ha fet que haguem
d’adaptar i canviar esdeveniments i
activitats i formes de fer i organitzar actes
culturals, esportius o de lleure.
Ara som a les portes de Sant Joan, una
festa molt arrelada a Catalunya i que té
significació específica perquè és el tret
de sortida del solstici d’estiu i de gaudir
de les activitats a l’aire lliure.

Donada la situació actual d’emergència
sanitària per la COVID-19, el pla
PROCICAT per malalties emergents està
activat en fase d’emergència i s’està
produint el procés de desescalada del
confinament que, si les condicions són
òptimes, anirà avançant progressiva-
ment. Si tot evoluciona favorablement,
la festivitat i la nit de Sant Joan esde-
vindrà la primera festa assenyalada al

La Revetlla de Sant Joan serà la primera
festa de retrobament

calendari, després de tres mesos de
confinament, on la família i els amics es
podran retrobar per gaudir d’una nit
especial, però alhora estarà condi-
cionada a les mesures de seguretat per
la COVID-19.

Davant d’aquesta situació, la Direcció
General de Protecció Civil, conjunta-
ment amb els representants del món
municipal, de la cultura i de la pirotècnia,
ha proposat una campanya de Revetlla
de Sant Joan per poder-la fer amb la
màxima seguretat en el context de la
COVID-19.

Algunes de les mesures que es con-
templa aquesta campanya són la cele-
bració en grups reduïts de persones,
evitar festes amb aglomeracions,
mantenir mesures de protecció i higiene
per prevenir contagis, evitar compartir
menjar i estris a l’hora dels àpats i no fer
servir gel hidroalcohòlic amb la
pirotècnia ja que són incompatibles.
A més, cal seguir les normes de
seguretat tant en la compra com en la
manipulació dels petards.
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Es presenta un singular projecte
d’habitatge participatiu per a joves

l passat divendres 12 de juny, Isidre
Pineda, alcalde de Caldes de

Montbui i Jordi Martin, regidor d'Habi-
tatge, Sostenibilitat, Ecologisme i Urba-
nisme, van presentar a la premsa el nou
projecte participatiu d'habitatge públic
per a joves.

El projecte és molt singular, ja que es
vol fer amb contenidors marítims i
materials reciclats, convertint-se en la
segona experiència d'aquest tipus a
Catalunya.

L'alcalde Isidre Pineda va comentar que
les polítiques d'habitatge han estat
prioritat des del primer dia. Malgrat
l'esclat de la crisi sanitària no s'ha parat
de treballar, i alguns projectes s'estan
repensant.

Ja es va presentar el model d'habitatge
cooperatiu en el polígon la Salut, darrere
de l'Ajuntament, on hi haurà entre 16 i
18 habitatges. També s'ha presentat en
el Ple Municipal el projecte d'habitatge
social en la reconvertida sala polivalent,
amb 5 habitatges més públics.
El que es presenta ara és un projecte
singular, jove i social en un solar davant
la plaça Romà Martí, que vol ajudar els
més joves en el procés d'emancipació.

El regidor d'habitatge Jordi Martin va
comentar que aquest projecte tindrà tres
vectors principals, que són l'ecologia i
la sostenibilitat, la innovació construc-
tiva i la participació.

S'ha pensat a fer un bloc que tindrà 3
pisos d'alçada, amb entre 8 o 9
habitatges de 35 m2, amb règim de
lloguer i que tendiran a un balanç 0 de
consum d'energia, aconseguint-ho
amb innovacions tecnològiques i
l'estudi detallat de la radiació solar i la
ventilació natural.

La construcció es farà
amb la reutilització de
contenidors marítims
que ja han fet el seu
servei i serviran per
construir part de l'es-
tructura d'aquest bloc
d'habitatges, conjunta-
ment amb fusta contra-
laminada, tancant el
cicle de vida útil d'a-
quests elements.
El paràmetre de la
participació obrirà als
joves a què participin en
el disseny d'aquests

habitatges, debatent la tinença,
l'ecologia, les zones comunes o la
gestió.

Està a punt de començar la primera
sessió de participació ciutadana per a
la construcció d'aquest habitatge, amb
16 persones inscrites d'entre 18 i 32
anys, 9 dones i 7 homes.

Aquest primer grup pot fer aportacions
de gran interès al procés, perquè
representa una forquilla d'edat que recull
les aportacions del jove que comença
a buscar habitatge i d'aquell que ja
coneix l'experiència de l'emancipació.
Si es detecten col·lectius que no estan
sent representats, es poden afegir a
qualsevol de les 3 sessions planifi-
cades, perquè aquestes són espais
oberts de diàleg i debat.
Per entrar en el detall del projecte i les
convocatòries previstes es pot consul-
tar la web del projecte:
www.habitatgejovecaldes.cat

La idea és tancar les aportacions per al
projecte aquest any, començant la
construcció l'any vinent.

Respecte al projecte d'habitatges que
estava previst pel sector del Molí d'en
Ral, de moment queda aturat, ja que la
propietat actual dels terrenys urbanit-

zables són de la Societat de Gestió
d'Actius Procedents de la Reestru-
cturació Bancària, més coneguda per
l'acrònim Sareb, i en fa molt difícil la
planificació. Veient les dificultats que hi
havia, l'Ajuntament va perdre la decisió
de dividir tota aquesta gran inversió en
els projectes d'habitatges que s'estan
presentant. JDB

JDB
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Anem al Casino

Exposició
Dones en complicitat
A l’Espai d’Art Casino
Fins el 21 de juny
Horari de visita:
Dissabtes de 18 a 20.30h
i diumenges de 12 a 14h i de 18 a 20.30h

l Departament d’Educació de la
Generalitat, autoritat competent en

matèria educativa a Catalunya, d’acord
amb les recomanacions de les autoritats
sanitàries, ha autoritzat l’obertura de les
llars d’infants a partir de l’inici de la Fase
2 de la desescalada, sempre que es
garanteixi el compliment de les mesures
de prevenció sanitàries i d’higiene.

L’obertura de les escoles bressol
municipals es farà efectiva a partir del
15 de juny i fins al 15 de juliol per a les
famílies que hagin manifestat la seva
voluntat de portar el seus infants.
El servei que oferiran les escoles serà el
següent:
· Inici de l’atenció presencial als infants
a partir del dia 8 de juny i fins al 15 de
juliol de 2020
· Horari únic de 9 a 13 h, amb entrades i
sortides esglaonades
·  Sense servei de menjador ni acollida
·  Per a infants nascuts els anys 2017 i l
2018
·  En grups estables de 5 infants

Seguint les instruccions per a l’orga-
nització de l’obertura dels centre educa-
tius s’han establert una sèrie de mesures
de seguretat que s’han recollit en un pla
d’obetura elaborat per les dues escoles
bressol municipals.

. Les principals mesures de protecció
que s’estableixen són:
. Es faran grups estables de màxim 5
infants.
. Rentat de mans sistemàtic dels infants
i del personal educador..
. Distanciament físic, amb entrades i
sortides esglaonades per grups d’edat,
en intervals de 15-20 minuts per evitar
aglomeracions. L’acompanyament dels
infants a l’escola el farà una única
persona.
. Utilització de joguines que es puguin
rentar i desinfectar amb facilitat.
. El personal farà servir roba i calçat d’ús
exclusiu per al centre.
. Utilització de mascaretes per part de les
educadores quan no es pugui mantenir
la distància, ja sigui entre les persones
adultes o amb els infants.

E

Reobertura de les escoles bressol a partir
del dia 15 de juny i fins el 15 de juliol

Liceu a la Fresca
amb CARMEN
20 de juny, 22h
Sala Gran del Casino
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E l Consistori ha accelerat el tràmit per
poder fer una aportació econòmica

d’urgència al projecte de manteniment
d’una fàbrica de sabó situada a Smara,
als campaments de refugiats sahrauís.
L’aportació econòmica de l’Ajuntament
de Caldes ha sigut de 2.500 euros.

Es tracta d’un projecte del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament
promogut per l’entitat Yalah solidaris
amb el poble sahrauí de Sant Adrià del
Besòs i que està gestionat pel Ministeri
de Salut Pública de la RASD. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és donar resposta a
les necessitats dels campaments de
refugiats sahrauís, especialment en
temps de pandèmia i crisi sanitària.

La fàbrica de sabó produeix i distribueix
sabó neutre als diferents equipaments
com ara hospitals, dispensaris,
escoles, etc on hi ha un greu problema
de manca d’higiene i per tant un
increment de malalties infeccioses.
L’Ajuntament veu important aquesta

L’Ajuntament fa una aportació econòmica
al projecte de manteniment d’una fàbrica
de sabó als campaments Saharuís

aportació per la necessitat d’evitar el
contagi de malalties i sobretot, en el
moment actual, la COVID-19.
Una representació municipal va viatjar

als campaments i va tenir l’oportunitat
de conèixer el projecte que està en la
línia de cooperació que es fa des del
municipi.

imecres 10 de juny, 23 establiments
comercials de Caldes han participat

a la sessió “Com crear una marca
atractiva a xarxes socials”, on s’han
aclarit conceptes i dubtes sobre la
creació de marca i la gestió de xarxes
socials. La dinamització ha anat a càrrec
de  Marc Pericas, especialista en
comunicació.

Els comerciants han rebut informació
pràctica sobre la creació de marca (què
és, per a què serveix, com s’aplica al
comerç i quines eines utilitza). També
han fet una immersió inicial en quines
són les principals xarxes socials
existents, com saber quines xarxes
elegir i com utilitzar-les per reforçar la

Shop in Caldes, Compra a Caldes: el comerç
local es forma en l’ús de xarxes socials

marca. A més, el formador ha fet una
exposició de casos pràctics i exemples
que ajuden a aclarir conceptes.
Dimecres 17 de juny es realitzarà la

segona sessió, Com gestionar les
xarxes socials de manera eficient,  que
donarà continuïtat i permetrà aprofundir
en el tema.

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

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
12/06/2020
Núm. Oferta
296623      COSIDORA

(màquina industrial)
295955       AUX FARMÀCIA
295937      PEÓ PRODUCCIÓ
295844      AGENT

REPRESENTANT
COMERCIAL

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.

Concert virtual de final de
curs de l’Escola Municipal
de Música Joan Valls
El concert de final de curs de l’EMM Joan
Valls que es farà en línia el dia 19 de juny,
a les 19 h, es podrà seguir pel canal de
Youtube de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui. El concert mostrarà la feina del
professorat i de l’alumnat durant els dies
de confinament.

Nota informativa sobre
l’afectació de l’activació
de la Fase 3 a l’àmbit
judicial (Jutjat de Pau)
L’Ordre JUS/504/2020, de 5 de juny,
estableix que s’activa la Fase 3 de
desconfinament a l’Administració de
Justícia. Els jutjats de pau poden rebre
qualsevol comunicació que s’ajusti a
l’activitat ordinària d’aquests òrgans.
Més informació als canals habituals de
comunicació de l’Ajuntament.

Reobertura de les escoles
bressol municipals,
a partir del dia 15 de juny
i fins al 15 de juliol
Les escoles bressol municipals han tornat
a obrir les seves portes a partir del 15 de
juny i fins al 15 de juliol a les famílies que
hagin manifestat la seva intenció de portar
els seus infants.  El servei que oferiran les
escoles serà el següent:
    • Inici de l’atenció presencial als infants a
partir del dia 8 de juny i fins al 15 de juliol de
2020
    • Horari únic de 9 a 13 h, amb entrades i
sortides esglaonades
    • Sense servei de menjador ni acollida
    • Per a infants nascuts els anys 2017 i l
2018
    • En grups estables de 5 infants
Seguint les instruccions per a l’organització
de l’obertura dels centre educatius s’han
establert una sèrie de mesures de
seguretat que s’han recollit en un pla
d’obetura elaborat per les dues escoles
bressol municipals.Consulteu les mesures
de seguretat en el pla de reobertura fet per
les escoles a www.caldesdemontbui.cat

Calendari fiscal 2020: el
període de pagament de
l’impost de vehicles de
tracció mecànica finalitza
el proper mes de juliol
Si teniu l’impost de vehicles domiciliat al
compte corrent, rebreu el càrrec el dia 1
de juliol. El pagament dels rebuts que no
estiguin domiciliats s’ha allargat fins el 17
de juliol. La resta d’impostos i taxes s’ajorna
a partir de setembre. Recordeu que la
ciutadania de Caldes de Montbui podrà
adreçar-se a l’Oficina de Gestió Tributària
trucant a un nou número de mòbil que s’ha
habilitat durant aquests dies de
desconfinament:  674 79 75 43 i també
podeu adreçar les vostres consultes
relacionades amb l’ORGT enviant un
correu electrònic a:
orgt.caldesm@dibca.cat

Llista de sol·licituds amb
el barem provisional de la
preinscripció per al curs
2020-2021 a les escoles
bressol municipals
Ja podeu consultar la llista de sol·licituds
amb el barem provisional de la preinscripció
per al proper curs 2020-2021 a les escoles
bressol municipals La Lluna i El Gegant del
Pi a la pàgina web de l’Ajuntament.

Reobertura del Cementiri
Municipal
El Cementiri municipal reobre en l’horari
habitual a partir del dimarts 9 de juny: de
dimarts a divendres de 8 h a 18 h i els
dissabtes i els diumenges de 9 h a 14 h.
Consulteu la normativa sobre vetlles i
enterraments a:
www.caldesdemontbui.cat/desescalada

Sessions de participació
per a la definició col·lectiva
de l’edifici d’habitatge per
a joves
S’inicia un procés participatiu per definir de
manera col·lectiva l’edifici d’habitatges per
a joves que es construirà a l’avgda. Josep
Fontcuberta. Participa a les sessions de
debat virtuals que es faran els dies 16 i 30
de juny i 7 de juliol de 17.30 h a 19.30 h.
Inscripcions a través a del formulari que
trobareu a:
https://forms.gle/9tFXPoygNmGhjMxQ6 .
Més informació a:
http://www.habitatgejovecaldes.cat/
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E l fons que el fotògraf Guillem Ayora
va donar a l’Ajuntament està com-

post per més de 7500 imatges analò-
giques positives, els seus correspo-
nents negatius i més de 300 CD's amb
imatges digitals compreses entre els
anys 1980 i el 2011.

Les reproduccions que mostra l’Arxiu a
Casa d’aquesta setmana formen part de
la digitalització d'una mostra de negatius
del Fons que es va fer per a l’exposició
«La càmera d’en Guillem» que es va fer
el novembre del 2015 a la Sala Delger,
mesos després de la donació del fons
per part del fotògraf, que s’havia produït
d’aquell mateix any.

Guillem Ayora May (Barcelona, 1924) va
instal·lar-se a Caldes de Montbui, l'any
1970. La seva passió per la fotografia el
va portar a construir un petit estudi
fotogràfic a casa seva i el va convertir
en el fotògraf oficial del Setmanari
Montbui des dels anys 70 fins l’any
2012. Tot i amb això, en Guillem sempre
va ser una mica fotoperiodista del poble
ja que tothom hi podia comptar si
necessitava una imatge de qualsevol
racó o moment relacionat amb Caldes
de Montbui.

L’Arxiu a Casa ens mostra aquesta setmana
algunes fotografies del fons Guillem Ayora

Antic ajuntamentFesta del barri de l’Ametller

Festa de barri El Remei

Antiga Sala de Plens
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l regidor d’Educació Josep Bus-
quets ha anunciat una partida de

5000 euros que es destinarà a la
concessió de beques per cursar el nou
cicle formatiu de Termalisme i Benestar
amb l’objectiu d’impulsar aquesta nova
oferta formativa que s’impartirà el curs
2020-2021 a Caldes de Montbui i pel
qual s’oferten 30 places.
Aquests ajuts es destinaran a assumir
despeses com el preu públic de matrí-
cula o l’allotjament i el desplaçament en
el cas dels alumnes de fora de Caldes.
Des de l’Ajuntament s’està treballant en
l’elaboració i l’aprovació de es bases
que han de regir aquesta convocatòria.
El període de preinscripció al cicle ja és
obert.

Nova oferta especialitzada en el sector
termal i única a Catalunya
La nova oferta formativa, que aquest
proper curs només s’impartirà a l’Institut
Manolo Hugué de Caldes de Montbui,
està recollida en el Reial Decret 699/
2019, de 29 de novembre, pel que
s’estableix el Títol de Tècnic/a Superior
en Termalisme i benestar, es fixen els
aspectes bàsics del currículum, i es diu
que es tracta d’un títol oficial i amb
validesa a tot el territori nacional, i va
sortir publicada al BOE del passat 10 de
gener.

Cal destacar el fet que aquesta nova
oferta formativa s’oferirà en la modalitat
de formació dual, el que vol dir que a
banda de les pràctiques formatives que
contempla el currículum, durant el
segon curs es preveu que una major
part de la formació es faci dins de
centres de treball, de manera que
l’estudiant esdevé aprenent i combina
la formació en el centre educatiu amb
l’activitat productiva en l’empresa.
Els agents que intervenen en la rea-
lització d’aquest cicle són el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, l’Associació Balneària de
Catalunya, l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, els Balnearis del municipi i
l’Institut Manolo Hugué on s’impartirà el
nou cicle formatiu.

Beques per cursar el Cicle Superior
de Termalisme
E

er als mentors i les mentores,
mantenir el vincle amb els infants i

joves que acompanyen guanya sentit
just quan les condicions de vida i de
relació canvien tant com van canviar
amb la declaració del confinament. Per
això, quan coses habituals com sortir a
l’aire lliure, anar a l’escola, fer esport,
tenir activitats lúdiques i culturals van
desaparèixer, el contacte amb la seva
parella de mentoria va esdevenir crucial
per a aquests nois i noies. La Mentoria
ha esdevingut una font d’informació,
un espai de socialització i un
recolzament, sobretot emocional,
important. Moltes coses han canviat
aquest mesos, però no el suport de la
mentoria.

Mantenir la relació en aquestes
circumstàncies, de forma exclusiva-
ment virtual, ha fet que la mentoria sigui
molt més flexible i creativa que la
presencial. Les trobades telemàtiques
han permès fins i tot que una mentora
confinada al Perú pogués mantenir el
contacte amb la seva mentorada.

Les parelles de Mentoria
estan preparant els
retrobaments presencials

Hi ha parelles que segueixen quedant
el mateix dia i a la mateixa hora que
quedaven abans del confinament, però
ara amb una videotrucada. N’hi ha
d’altres que segueixen en contacte amb
assiduïtat diversa. N’hi ha que ajuden
amb els deures, altres amb la llengua, o
s’envien vídeos, àudios o es desitgen
“bon dia”.
Tot i així, infants i mentors i mentores
tenen ganes de retrobar-se en persona,
per això l’Ajuntament està preparant els
retrobaments presencials amb garanties
de seguretat.

P
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ls treballs que ara han finalitzat
corresponen a una nova fase del

projecte de renovació de la instal·lació
lumínica del barri El Farell i van
començar a finals de gener, però es van
haver d’aturar al març a causa de la crisi
sanitària provocada per la COVID-19, i
es van tornar a reprendre a principis de
maig.

Dins del marc d’adequació lumínica
progressiva de l’enllumenat en aquest
barri, l’Ajuntament ha instal·lat
dispositius lumínics amb sensor de
moviment per adequar l’enllumenat a les
necessitats funcionals. Aquesta nova
fase d’instal·lació de sistemes de darrera
tecnologia, s’emmarca en la política
d’estalvi energètic del consistori i ha de
permetre estalviar en la factura elèctrica
del barri El Farell.

Aquesta fase inclou els carrers de
l’Oreneta, la Colometa i una part de la
plaça Mary Poppins, i suposa la
instal·lació de 38 punts de llum, al llarg
de 758 metres lineals de via pública
Abans d’iniciar els treballs de
substitució, l’estiu del 2018, el barri
disposava de fanals de vapor de
mercuri amb 150 W de potència.
Aleshores es van instal·lar llums led de
38 W en columnes de 7 metres d’alçada.
Els treballs es van realitzar en dues fases
(que corresponien a la primera i la quarta
del projecte) dins del marc d’adequació
de l’enllumenat del municipi: La Fase 1,
executada per l’empresa IPV, S.A.,

CRISTALLERIES CALDES, S.A.
FUSTERIA PVC I ALUMINI

* Mampares bany * Vidres * Llunes * Vidrieres artístiques

c/ Sant Ramon, 63 - Tel. 93 865 13 55 - Caldes de Montbui
 - Tot tipus de Mallorquines en alumini i Mosquiteres -

Actualitat

Finalitza una nova fase de renovació
de l’enllumenat del barri El Farell
E cobrint el passeig dels Ocells, el carrer

Passarell i parcialment la plaça Mary
Poppins, amb un cost de 80.402,61
euros i la Fase 4, que comprenia el carrer
Flor de l’Espígol i el passeig de les Flors
(de la zona urbana a la zona d’entrada
on es situa el centre social), executada
per l’empresa Muntatges Lleida, S.A.
amb un cost de 35.126,68 euros.
La nova fase de renovació de
l’enllumenat amb darrera tecnologia que
ara ha finalitzat, i que correspon a la Fase
2 del projecte, es va començar a
executar el passat 27 de gener amb una
durada prevista de 8 setmanes, però els
treballs van quedar interromputs a
causa de l’aturada provocada per la crisi
sanitària del COVID-19, i no es van
poder reprendre fins el maig. Aquesta
Fase 2, que inclou els carrers de
l’Oreneta, la Colometa i una part de la
plaça Mary Poppins, suposa la
instal·lació de 38 punts de llum, al llarg
de 758 metres lineals de via pública, i
els porta a terme l’empresa Muntatges
Lleida S.A. per un import d’adjudicació
de 90.476,23 euros.
Durant les obres, es va detectar una
canonada d’aigua molt envellida al
carrer Colometa i es va decidir aprofitar
l’obra civil de l’enllumenat per fer la
substitució de la canonada per part de
l’empresa municipal GMSSA. Aquest fet
ha provocat l’allargament dels terminis
d’aquesta fase.
Un cop finalitzats aquests treballs,
encara queda pendent una darrera fase
– que correspon a la Fase 3 del projecte
– i que es preveu realitzar entre finals
del 2020 i principis del 2021.

El resultat d’aquesta experiència
determinarà la implantació del sistema
a d’altres zones del municipi
La col·locació d’aquestes noves
lluminàries forma part d’una prova pilot

d’implantació d’enllumenat de darrera
tecnologia led, amb sensors de
moviments i regulació electrònica
lumínica per reduir el consum energètic
i econòmic.
El funcionament d’aquests nous
dispositius instal·lats preveuen una
il·luminació al 100% de potència en les
cruïlles i les zones d’atenció prioritària

pel que fa a la seguretat de circulació.
En un horari nocturn predefinit la
luminiscència redueix la potència al
30%, tornant al 100% quan el sensor
detecta moviment.
En els carrers menys transitats la
il·luminació és del 30% de potència,
incrementant al 100% al pas d’un
vianant o vehicle gràcies al sensor de
moviment, adequant la despesa
energètica a les necessitats reals del
barri.
Amb el canvi de dispositius lumínics es
preveu un estalvi en la factura de la llum
al voltant del 400%.
Aquesta darrera tecnologia s’ha
implantat al barri de El Farell com a prova.
Del seu resultat definitiu es determinarà
la seva implantació en diferents zones
del casc urbà.
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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
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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

Tarruell
c/ Sant Ramon, 7 – Tel.93 865 09 97
R.T.Maynou
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

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.

A  llarg pandèmia per COVID-19 els casos positius han anat evolucionant de
manera creixent fins arribar a un pic de 2400 casos en un dia. A poc a poc la

tendència ha estat clarament decreixent, amb menys de 300 infectats els darrers
dies de maig. “El sistema ha incrementat la seva capacitat disponible fins a arribar
a més de 27.000 llits. Una xifra que suma llits convencionals, crítics, atenció
domiciliària, pavellons i hotels Salut. Actualment només estan ocupats per malalts
amb COVID al voltant de 106 dels 1.900 llits de crítics que havien arribat a estar
disponibles”, explica Xènia Acebes, directora de l’Àrea Assistencial del Servei
Català de la Salut. El sistema ha més que doblat la seva capacitat de llits, sent
d’uns 12.200 la xifra anterior a la irrupció de la COVID-19.
Salut treballa en l’estratègia de recuperació de la nova normalitat per reprendre
tota la activitat i fer front, alhora, a una possible segona onada de COVID-19. Pel
que fa a intervencions quirúrgiques s’estima que enguany l’exercici acabarà
amb 76.000 intervencions menys que al 2019 i es preveu que es necessitin entre
30-36 mesos per a poder recuperar tota la demanda que no s’ha pogut atendre
durant aquest període.

Les visites no presencials han augmentat del 7% a més del 50%
La COVID-19 ha estat causa del canvi en la demanda de l’atenció primària (AP),
essent un 22% inferior al març i un 56% a l’abril respecte de l’any anterior. L’AP ha
transformat la seva activitat en atenció telefònica i virtual gràcies a eines com l’e-
Consulta o la vídeoconsulta; una eina que ara s’ha estès a altres nivells
assistencials.

L’Atenció Primària ha realitzat 305.000 visites a les residències, un 60%
presencials
Entre el dia 1 de març i el 15 de maig els equips de primària hi han realitzat més de
300.000 visites a les residències, de les quals el 60% han estat presencials. En el
pic de la pandèmia s’hi han dedicat fins a 800 professionals equivalents entre
metges/ses i infermers/res.

S’han començat a reprogramar les intervencions quirúrgiques en funció del criteri
clínic
A l’àmbit de les intervencions quirúrgiques programades, la demanda ha
disminuït 16,63% i s’han fet 44.393 intervencions quirúrgiques menys al primer
quadrimestre del 2020 respecte el 2019, el que representa un 33% menys d’activitat
entre períodes.
La COVID també ha tingut un fort impacte en la demanda d’atenció urgent als
CUAP i serveis d’urgències hospitalàries, disminuint la freqüentació de forma
important, però incrementant el percentatge d’ingrés. Malgrat que la demanda
comença a recuperar-se en aquest àmbit, encara és molt inferior a la mateixa data
de l’any anterior. Des de la segona quinzena de març el nombre de codis IAM
activats disminueix un 33% i el codi d’ICTUS activats en un 17% respecte 2019.
La recuperació d’aquesta activitat s’ha de fer seguint el criteri clínic i avaluant el
risc-benefici de cada visita, prova o procediment, així com de la intensitat de
recurs que necessita, tenint en consideració el moment epidèmic actual i els
futurs que puguin anar sorgint.
Davant la possibilitat d’un segon brot epidèmic a la tardor, que podria impactar de
nou sobre l’activitat,  des de salut ens plantegem un pla de recuperació d’activitat
en un horitzó 30 a 36 mesos, consensuant amb el sector aquestes variables de
priorització.

El sistema de salut ha doblat
la capacitat disponible fins a
arribar a més de 27.000 llits



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

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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L’

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

índex d'èxit en la disminució o desaparició d'aquesta mania depèn en un alt
percentatge que el nen vulgui abandonar-la.

És una mania comuna i tan difícil d'erradicar que, en molts casos, es manté en
l'edat adulta. Algunes actuacions recomanables són:

• Explicar-li al nen els avantatges de tenir les ungles ben cuidades: No surten
padrastres que després fan mal, ni es deformen els dits. Les teves mans tenen una
aparença neta, cuidada i endreçada.
• Proporcionar-li informació dels riscos per a la seva salut que comporta mantenir
aquesta mania: Les ungles són una part del cos que està exposat tot el dia a la
brutícia del que toquem i mossegar-les pot provocar infeccions.

• Buscar la motivació del nen perquè, si ell no
vol deixar de fer-ho, serà difícil que l'aconseguim.
• Demanar-li que es deixi créixer una ungla.
Una vegada aconseguit, i després de reforçar
el seu esforç, avançar-li perquè l'intenti amb
dos i així successivament.
• Identificar amb ell els moments en què tendeix
a mossegar-se les ungles i donar-li un mètode
perquè les mantingui fora de perill. Per exemple,
posar tiretes en les ungles o untar-les amb

alguna substància amarga que ho recordi. AMIC

Mossegar-se les ungles

es del descobriment d'aquesta beguda en el segle XII a Etiòpia, moltes són
les coses negatives que s'han dit del cafè. Per sort, a mesura que s'estudia

més sobre aquesta beguda se sap que els beneficis superen als perjudicis que
pot causar. Vegem cinc raons per a incorporar-la a la dieta diària.

Ajuda a combatre la depressió
El cafè disminueix el risc de sofrir de depressió, i no tan sols pel seu deliciós
sabor que millora l'ànim. Les causes es desconeixen, però un estudi de la
universitat d'Harvard va reflexar que el risc de patir depressió en dones disminueix
un 20% quan prens cafè assíduament.

És un diürètic natural
El cafè ajuda en la retenció de líquids, redueix la cel·lulitis i elimina toxines.

Millora la funció cerebral
En prendre un cafè, la cafeïna actua en el cervell, bloquejant un neurotransmissor,
l'adenosina, la qual cosa fa que altres substàncies com la dopamina o la
norepinefrina augmentin, accelerant l'activitat cerebral. Això inclou la memòria,
l'ànim, la vigilància, els nivells d'energia, els temps de reacció i la funció cognitiva
general. I, com sabem, el cafè ens manté desperts per més temps.

És l'aliat en les nostres dietes
La cafeïna és un ingredient que ajuda a cremar greix. El seu contingut calòric és
mínim, per la qual cosa pots consumir-lo si estàs a dieta sense sentiment de
culpa. Millor si el prens fort, sense sucre ni llet.

Disminueix el risc de patir malalties
Pot evitar patir diabetis tipus 2, alguns tipus de càncer, Alzheimer, malalties
cardiovasculars i retarda el procés d'envelliment. Això es deu en part al seu alt
contingut d'antioxidants, a la quantitat de nutrients essencials que conté i al fet
que elimina de l'organisme els radicals lliures, capaços de danyar les cèl·lules i
causar alteracions en el cos. AMIC

5 beneficis del cafè per la salut
D
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Cuina fàcil: Amanida de pollastre
ra feia temps que no em plantejava
escriure sobre les amanides i, quan

dic escriure, em refereixo a proposar-
vos una recepta. I no és que no
m’agradin, tot al contrari, però, de
vegades em dona la impressió que
molta gent no les sap valorar suficient.

És evident que si per una amanida ens
referim a 4 fulles d’enciam i a un
tomàquet tallat a grills i res més, doncs,
potser sí que no ens atraurà. A les
amanides les hem de dotar de colors,
de sabors diferents, de textures...

Hi ha amanides que, pràcticament, ens
serveixen de plat únic per tots els
ingredients que la integren.
Aquesta que us porto, en podria ser un
exemple. Us parlo d’una amanida de
pollastre, en la qual, altres ingredients
com el formatge feta i els festucs ens
garantiran un plat ben complet.

Els productes que vaig utilitzar (per
aquest ordre) van ser: barreja d’enciams
i brots verds; tomàquets de cirerol
(xerris) tallats per la meitat; pebrot
vermell a bocins; formatge feta que vaig
tallar a daus; el mateix que vaig fer amb
el pollastre que prèviament havia passat
per la planxa i deixat refredar; blat de
moro dolç; i ho vaig rematar amb uns

festucs per damunt de l’amanida.
Aquest mateix plat el podríeu fer
eliminant el blat de moro dolç i els
festucs i substituir-los per un bon grapat
de “kikos” trinxadets i repartits pel
damunt. Li donaria un toc cruixent i que
contrastaria molt bé amb la resta
d’ingredients. Si no heu fet mai la prova,
atreviu-vos-hi. Això sí, assegureu-vos
que elegiu uns “kikos” d’aquells que
estan ben fregits i no resulten durs al
mastegar.

Per amanir-la no em vaig voler complicar
la vida. Ho vaig fer amb un vinagre de
poma de qualitat i un bon oli d’oliva extra
verge. De sal no en vaig posar perquè

A el formatge feta ho és força i perquè
també n’hi havia posat al pollastre, a
més de pebre. Fins i tot els festucs
contenien un xic de sal.

Com dic sovint, això de les vinagretes
per a les amanides, és un tema molt
personal. Mòdena, mel, salses, cítrics,
mostassa... Cal anar provant i trobar la
barreja ideal per a cada amanida. Però,
molt de compte perquè segons què hi
posem ens arruïnarà el que podria
haver estat una saborosíssima ama-
nida.

Bon profit!
Ramon Font



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.

Cada setmana les receptes més gustoses
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Amor veritable
Xavier, un amic metge, ens explica el següent:
Un home de certa edat va venir a la clínica on treballo a curar-se d’una ferida
a la ma. Tenia força pressa, i mentre el curava li vaig  preguntar què era allò tan
urgent que anava a fer.
Va dir-me que avia d’anar a una residència d’avis per esmorzar amb la seva
dona que vivia allí. M’explicà que portava ja algun temps en aquell lloc i que
patia un Alzehimer molt avançat. Mentre acabava de curar-li la ferida, vaig
preguntar-li si ella s’alarmaria en cas de que ell arribés tard aquell matí. No –
em va dir- ella ja no sap qui sóc; fa ja quasi cinc anys que no em reconeix. Per
tant, -vaig seguir dient-li- si ella ja no sap qui és vostè, perquè tanta necessitat
d’estar amb ella tots els matins?. Va somriure’m i tot donant-me una palmadeta
a la ma em va dir: “Ella no sap qui sóc jo, però jo encara sé molt bé qui és ella”.
Vaig haver d’aguantar-me les llàgrimes, i mentre l’avi sortia, en el meu interior
em deia: “Això sí que és amor; el veritable amor no es redueix al físic o romàntic;
l’amor veritable és l’acceptació de tot el que l’altre és, del que ha estat, del que
serà i del que mai més podrà ser”.

Reobertura de
l’Oficina Municipal
d’Informació al
Consumidor (OMIC)
L’atenció presencial del servei de
l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor es torna a activar després
de més de tres mesos aturada a causa
de l’estat d’alarma decretat el passat mes
de març.

Les persones interessades en fer
consultes cal que demanin cita prèvia
trucant al telèfon 93 865 45 30, de dilluns
a divendres de 9 h a 14 h, o enviant un
correu electrònic a:
info@omiccaldesdemontbui.cat

L'OMIC és un servei de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui gestionat per
Cooperativa 70 per ajudar a les
persones consumidores i usuàries a
defensar els seus drets a través de la
informació prèvia, l'assessorament i la
recepció de reclamacions en matèria de
consum.

És un servei d'atenció directa i gratuïta a
través del qual tota la ciutadania pot
sol·licitar informació sobre els dubtes
que pugui tenir com a consumidora.

L'OMIC de Caldes de Montbui forma
part de la Xarxa Local de Consum (XLC)
impulsada per la Diputació de Barce-
lona.

Serveis que ofereix:
. Atenció personalitzada de consultes
. Anàlisi i tramitació de denúncies,
queixes i reclamacions en matèria de
consum
. Mediació entre les parts per a la
resolució de determinades qüestions
. Campanyes d'informació i orientació
als consumidors
. Documentació tècnica
. Arxiu legislatiu i normatiu
. Col·laboració amb la Junta Arbitral de
Consum.
. Formació i informació en consum.




