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El conductor implicat en un incident racista
deixa l’empresa Sagalés

egons una denúncia feta per Twiter
el passat 15 de febrer, un noi va ser

expulsat de l'autobús en el trajecte de
Palau-Solità i Plegamans a Polinyà,
després que el conductor, simpatitzant
de Vox segons la denúncia, recriminés
al noi i el fes baixar de l'autobús de nit
amb insults.
Segons la denúncia, l'autobús era buit
i el noi va haver d'anar caminant de nit
per la carretera fins a Polinyà.

Després d'aquest incident, l'empresa
Sagalés ha emès un comunicat en què
explica que després d'una exhaustiva
investigació interna, i analitzant tota la
informació disponible, ha pres les
mesures oportunes per reafirmar el
compromís de l'empresa amb la no
discriminació per raó de raça, edat,
gènere o ideologia.

Sagalés també ha comunicat que el
conductor implicat ha posat el seu lloc
de treball a disposició de l'empresa
mitjançant una baixa voluntària.

L'empresa Sagalés lamenta els fets i
manifesta la voluntat de promoure els
valors d'igualtat, compromís, diàleg,
esforç i ganes de fer bé les coses.

S
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E l passat 29 de desembre, el Ple
Municipal va aprovar una modifi-

cació en el redactat del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de l'any
2003 que ha creat debat, i que ha
mobilitzat un nombrós grup de
ciutadans, que han presentat aquest
dilluns més de 300 al·legacions en
contra d'aquesta modificació.

L'antic "Grup de Debat", ara anomenat
"No al Salt de la Riera", va iniciar una
recollida d'al·legacions contra la
modificació aprovada en el Ple. Aquesta
modificació, segons ells, trenca el
consens en què es va arribar l'any 2003
que demanava respectar la zona
agrícola de les Cremades, i obre la porta
perquè iniciatives privades puguin
construir equipaments privats a l'altre
costat de la riera.
Segons manifesten, una privatització
d'equipaments municipals serà, de
facto, irreversible, perquè les remuni-
cipalitzacions són molt poc freqüents i
complicades de realitzar. L'Ajuntament
ha de conservar el control i la iniciativa
dels equipaments municipals, que són
justament una de les seves principals
raons de ser.
Finalment demanen que el govern
municipal s'ho repensi i deixi sense
efecte aquesta modificació puntual del
POUM, ja que els equipaments munici-
pals han de ser municipals.

El regidor d'Espais Públics i Mobilitat,
Planejament Territorial, Serveis Munici-
pals i Barris Interurbans, Jaume Mauri,
va fer declaracions aquest dilluns a la
premsa per explicar aquesta modificació
en el POUM.
Segons Mauri, només s'està canviant
una frase en el redactat del POUM que
fa referència als equipaments esportius
a la zona de les Cremades, que ara es
podran impulsar des de la iniciativa
pública o privada.
Mauri va manifestar que això es va fer
perquè un gran tenidor i propietari va
demanar a l'Ajuntament una expro-
piació forçosa del seu terreny,
emparant-se en la llei d'urbanisme del

text refós article 114.
Aquest gran terreny, que està afectat per
una línia d'alta tensió, està valorat en
uns 2,2 milions d'euros que hauria de
pagar l'Ajuntament.
Segons Jaume Mauri, aquesta modifi-
cació en el redactat d'aquests equipa-
ments esportius és l'única manera de
salvaguardar el diner públic i no haver
de fer una expropiació forçosa d'a-
quests terrenys.
Mauri va dir que el relat que està tenint
el grup "No al salt de la riera" és fals, i
que no es vol passar a construir a l'altra
banda de la riera.

Per altra part, referent a la construcció
d'una zona d'autocaravanes i un
aparcament de 60 vehicles, Jaume
Mauri va comentar que es farà en un
terreny públic al costat del Parc de Can
Rius que té la qualificació de zona
balneària. Aquest aparcament es farà
sense asfaltar i serà reversible, amb la
intenció que pugui ser utilitzat per altres
activitats, com la ubicació de la fira de
Festa Major i que connectarà amb el
parc.
Finalment Mauri va dir que és fals que
hi hagi previst una segona fase per
ampliar aquest futur aparcament a 400
cotxes. JDB

Es presenten més de 300 al·legacions
en contra de la modificació del POUM

Ubicació i plànol del futur nou aparcament.
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E

ens problemes per descarregar-te
un llibre electrònic? No saps

instal·lar l'aplicació mòbil de la Xarxa de
Biblioteques? Intentes tramitar un
certificat digital? Et fas un embolic
configurant el teu ordinador per fer una
videoconferència?

Si tens 15 minuts... Tens la solució! La
Biblioteca de Caldes de Montbui t'ofe-
reix el seu servei 15x30 d'assessorament
tecnològic: 15 minuts per solucionar
qualsevol dubte o incidència tècnica;
fins a 30 minuts per als casos més
complicats.

Els blocs per als que pots demanar
consulta són:
1.- e-Biblio: descarrega't contingut
digital des de la plataforma: llibres
electrònics, revistes, cinema, música...

2.- Videoconferències: sessions
dinàmiques i sense entrebancs per a les
teves reunions.

“15x30” el nou servei d’assessorament
tecnològic de la Biblioteca

3.- Biblioteca virtual: descobreix totes les
recomanacions i serveis que posen al
teu abast les Biblioteques Públiques.

4.- Gestions virtuals: coneix les
aplicacions que et poden facilitar el teu
dia a dia: La Meva Salut, Turisme Caldes,
ConfinApp, o altres utilitats com
demanar un certificat digital.

Només necessites demanar cita prèvia
trucant al telèfon 93 862 67 56, per
WhatsApp al 683 267 016, de manera
presencial a la Biblioteca o enviant un
correu electrònic a b.caldesm@diba.cat,
sempre especificant dia, hora i el motiu
de la consulta.

T

l Consorci per a la Normalització
Lingüística crea el compte CPNL a

Spotify amb 16 llistes i més de 850
cançons en català.

Amb la finalitat de divulgar el català en
l'àmbit musical i fer més atractiu
l'aprenentatge de la llengua, el Consorci
per a la Normalització Lingüística crea
un compte propi a la plataforma virtual
de Spotify, pensat per a totes les
persones que, arreu del món, volen
aprendre, cantar i sentir en català. A
més, es tracta d'un recurs didàctic que
pot ser molt útil per als alumnes dels
cursos de català, els participants del
Voluntariat per la llengua i, en general,

Compte del Consorci per la Normalització
Lingüística a Spotify

els usuaris de totes les accions del
Consorci per promocionar l'ús de la
llengua.

El compte CPNL conté 16 llistes amb
més de 850 cançons. Hi ha llistes amb
temes d'estils musicals concrets, com
"Ska, Reggae i ritmes jamaicans", "Rap,
Hip Hop i Trap", "Folk i tradicional",
"Punk i Hardcore" o "Electrònica". També
s'han configurat les llistes per
acompanyar en determinats estats
d'ànim o situacions vàries, com "Fem
dissabte", "Entre llibres i pantalles", "De
relax", "De festa" o "Fil MusiCAT".

El Consorci per a la Normalització
Lingüística ha triat la plataforma de
música Spotify, perquè és la més popular
i estesa de totes les que existeixen en
l'actualitat i s'hi pot accedir gratuïtament.
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312 persones, almenys, han presentat
al·legacions a la modificació del Pla
d’ordenació urbanística municipal
(POUM) que va aprovar inicialment el Ple
de l’Ajuntament el 29 de desembre de
2020. Veritat o mentida? Veritat.

Aquesta modificació del POUM, de
moment només aprovada inicialment,
vol modificar la seva normativa
urbanística en el que respecta al sistema

d’equipaments comunitaris. Veritat o
mentida? Veritat.

El POUM vigent determina que 75.350
m2 (7,5 Ha aprox.), a les Cremades, a
l’altra banda de la Riera i més enllà del
Parc de Can Rius, estiguin qualificats,
com a sistema d’equipaments
comunitaris de nova creació (E9), zona
balneària. Veritat o mentida? Veritat.

El POUM vigent estableix que els
equipaments comunitaris de nova
creació, com l’E9 anterior, han de ser de
titularitat pública. Veritat o mentida?
Veritat.

La modificació del POUM, aprovada
inicialment el 29 de desembre de 2020,
estableix que l’equipament de nova
creació E9, zona balneària a les
Cremades, pot ser de titularitat pública
o privada. Veritat o mentida? Veritat.

La modificació del POUM faria possible
que l’equipament balneari E9 a les

Notícies falses? Veritat o mentida.
Cremades sigui de titularitat privada.
Veritat o mentida? Veritat.

A data d’avui encara es troba en
informació pública un projecte d’obres
que inclou un aparcament de vehicles
22.461 m2 a la zona balneària E9. Veritat
o mentida? Veritat.

Aquest aparcament, segons el projecte,
s’executaria en dues fases. La primera

per a 12 autocaravanes i 60 turismes. La
segona, per a 400 turismes aproxima-
dament.
Veritat o mentida? Veritat.

La primera fase inclou pavimentació
dels accessos i de l’aparcament, i algun
altre tipus d’infraestructura com enllu-
menat i recollida d’aigües brutes de les
autocaravanes.
Veritat o mentida? Veritat.

A la vista del projecte, el govern muni-
cipal està impulsant noves construc-
cions i infraestructures a l’altra banda
de la Riera.
Veritat o mentida? Veritat.

Però ens queden tres preguntes sense
resposta.

Per què l’equip de Govern, que disposa
de majoria absoluta en el Ple, vol obrir
la porta a la possible privatització de la
zona balneària a les Cremades?

Per què les accions i les declaracions
del govern municipal i de la secció local
d’ERC són tan contradictòries? Mentre

els darrers declaren no voler saltar ni
impulsar res a l’altra banda de la riera,
els fets dels altres ens diuen el contrari.
Si hi ha raons “jurídiques” que impulsen
aquesta modificació, ens cal conèixer-
les. Què empeny l’equip de Govern a
promoure aquesta modificació?

Aquestes són les respostes més
importants, les que creiem necessàries,
no només per al nostre col·lectiu, sinó
també per a les 312 persones, almenys,
que han formulat les seves al·lega-
cions.

No al Salt de la Riera
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E l passat dissabte 20 de febrer, la Sala
Noble de Can Rius va acollir la

presentació del documental “De
matinada”, dirigit per Dan Ortínez Martí.
El documental es centra en l’operació
Judes, les detencions que es van fer el 23
de setembre de 2019, i  ens parla de la
guerra bruta que s’amaga darrere
d’aquesta operació judicial, de la
maquinària repressiva de l’Estat davant
l’independentisme i qualsevol forma de
dissidència.
Parla també de la derrota de la por i revela
la persistència d’una voluntat de lluita
contra el que es considera injust.
Hi van intervenir Txevi, un dels encausats,
Frederic, membre del grup de suport i
David Aranda, advocat i militant d’Alerta
Solidària.
L’acte va estar organitzat per les entitats
independentistes de Caldes i va tenir el
suport de Caldes Solidària i la
Intersindical-CSC.

La Sala Noble de Can Rius acull la projecció
del documental “De matinada”

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

Anem al Casino
Divendres 26 de febrer:
Conferència: CAP DONA EN L’OBLIT. Objectiu: LLIBERTAT,
parlarà Dolors Feliu, Dra. Gral. de Drets Constitucionals de la
Generalitat de Catalunya.
Lloc: Sala petita del Casino
Hora: 19h.  Activitat gratuïta

Dissabte 27 de febrer:
PARLEM D’ART, a càrrec de l’escultor JOAN ARTIGAS
PLANAS.
Lloc: Espai d’Art Casino
Hora: 19h.  Activitat gratuïta

esprés d’un temps d’aturada forçada,
el Casino ha retornat amb activitats

culturals, respectant i seguint les mesures
de seguretat sanitàries.
Més de 200 persones van poder gaudir el
dissabte i el diumenge passat amb les
dues activitats que va organitzar el Casino.

Dissabte tarda dintre de Rialles, d’Acció
Cívica Calderina, la compañía Zum Zum
Teatre de Lleida van posar en escena
Pinotxo.
Diumenge a la tarda, la secció jove de la
Companyia de Teatre Deixalles 81 de Sant
Feliu de Codines, va representar l’obra “No
es pot viure així” una obra còmica escrita
per Josep Antón Sobrequés .
Pel proper cap de semana (vegeu anunci
Casino), podreu assistir a dues xerrades
amb entrada gratuita. MMB

El Casino reprèn les
activitats culturals

D
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S. OLIVA

ijous 21 de gener al
vespre, ens va colpir la

notícia de la mort als 59
anys d'edat, del músic
Jordi Fàbregas, a conse-

qüència de les complicacions sortides
després d'una intervenció coronària
realitzada fa un parell de setmanes.

Ha desaparegut no tan sols un artista i
amic personal de trajectòria dilatada,
brillant i d'ampli espectre, va ser cantant,
guitarrista, compositor, graller...sinó una
figura essencial per entendre la vitalitat
de l'escena folk a Catalunya, gràcies a
un compromís actiu, que entre altres
coses el va portar a dirigir el Festival
Tradicionàrius des del seu inici el 1988
fins al 2020.

La trajectòria de Jordi Fàbregas ha estat
reconeguda en nombroses ocasions
amb distincions com el Premi Nacional
de Música el 1991, la Medalla d'Honor
de Barcelona el 2006 i ja el 2020 la Creu
de Sant Jordi. També amb l'afecte de les
moltes persones que, quan es va saber
el traspàs del músic, van expressar el
seu dolor a les diferents xarxes socials,
tant des de l'àmbit institucional com des
de l'artístic.

Nascut a Sallent el 1951, com tants joves
de la seva generació, Jordi Fàbregas es
va sentir atret molt aviat per la cançó
francòfona, i de manera molt especial
per l'obra de Jacques Brel. El seu primer
EP, editat per la casa Edigsa el 1980,
incloïa dues adaptacions del belga, a
banda d'un parell de temes de collita
pròpia. Als anys setanta fundà amb Ton
Rulló i Miquel Estrada, el grup de cançó
"Coses", que va publicar tres àlbums
entre el 1975 i el 1978, entre ells
l'esplèndid "Via fora" .

Tot seguit, i després d'anar per tot
Catalunya a la caça de tresors musicals
tradicionals, Jordi Fàbregas s'alià amb
Xavier Batllés i Pep Cabré en l'orquestra
de corda i pua "L´Harmònica Brava",
amb qui enregistrà "Lo Poder del Cant"

Ànima i referent de la música popular i fundador del Tradicionàrius (1951-2021).
Músic i dinamitzador de l'escena folk.

Jordi Fàbregas i Canadell

el 1980. Més tard intervé en el naixement
de "La Murga", grup pel qual van
desfilar Saki Guillem, Eliseo Parra o
Xavier Batllés al costat de més gent. Amb
aquesta formació va editar quatre
registres entre el 1981 i el 1987.
Precisament una modernitzada "La

Murga", havia d'encarregar-se del
concert inaugural del Festival
Tradicionárius d'aquest 2021, actuació
que no va poder fer-se a causa dels
problemes de salut de Jordi Fàbregas.

Els qui vàrem tenir el plaer de tractar-lo
en l'àmbit professional, vam poder
apreciar la seva gran categoria humana,
capacitat pel diàleg i la voluntat de crear
sinergies que poguessin fortificar i
engrandir l'escena de la música
tradicional.

Malgrat que tota aquesta activitat
organitzativa potser el va apartar dels

escenaris més del que ell mateix hauria
desitjat, Jordi Fàbregas va dur a terme
la seva tasca d'agitació partint d'un
convenciment expressat en les
següents paraules divulgades en un
vídeo fet públic per la plataforma "Actua
Cultural": "La cultura obre les portes del

pensament i les tanca al dogmatisme.
És creació, és innovació, és contrast
d'opinions, és diàleg". Hi va consagrar
les seves millors capacitats, que no
eren poques.

Jordi, tots els que varem tenir el goig i el
plaer de tocar el concert sota la teva
direcció, "El Toc d'Inici" de la Festa major
de Barcelona, t'estarem sempre molt
agraïts. A veure si algun dia ens podem
tornar a reunir, fent el concert del "Toc
d'Inici" a la nova vida.

Santi Figuls
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Ajuntament ha iniciat la construcció
de 5 habitatges públics a l'antiga

sala polivalent situada al costat del
Centre Cívic i actualment sense ús. Es
tracta d'una reforma i canvi d'ús
d'aquesta Sala Polivalent per habilitar-la
com a habitatges polivalents que seran
gestionats pel mateix consistori. La
superfície construïda total és de 310m2
i la superfície mitjana útil per habitatge
és de 36m2.

Els habitatges, que disposaran d'una
zona comuna per a usos diversos, com
per exemple el rentat de la roba, es
destinaran a donar resposta a situacions
d'emergència o a necessitats especí-
fiques derivades del context de crisi i la
reduïda oferta d'habitatge existent.

Aquest projecte se suma a les accions
que està portant a terme l'Oficina
d'Habitatge de Caldes de Montbui per
garantir el dret a l'habitatge a Caldes de
Montbui i també per impulsar noves
formes d'afrontar les dificultats d'accés
a l'habitatge que viu el país, agreujades
per la pandèmia.
Alhora, és una més de les accions
d'obra pública que l'Ajuntament tira
endavant per tal de fomentar l'activitat
econòmica i la generació de llocs de
treball. En aquest projecte hi treballaran
unes 20 persones.

L'alcalde Isidre Pineda va comentar que
faltava ser més incisius en l'accés a
l'habitatge i aquest és un dels tres
projectes d'habitatges que ja comença

L'antiga Sala Polivalent serà reconvertida
en 5 habitatges

a veure la llum.
Segons Pineda, la Sala Polivalent havia
quedat en desús i tenia diferents
mancances a nivell urbanístic, ja que
no tenia lavabos i tenia veïns a sota, ja
que hi ha 4 habitatges.

Jordi Martín, regidor d'Habitatge,
Sostenibilitat, Ecologisme i Urbanisme,
va comentar que alguns habitatges
tindran terrassa mentre que altres
gaudiran d'un espai comunitari. Els
habitatges tindran cuina, menjador,
bany i una habitació, i intentaran cobrir
un perfil de persones que amb aquesta
mida en té suficient.

Eficiència energètica i espais d'ús comú
El projecte preveu la instal·lació d'un
sistema d'aprofitament energètic a
través de la col·locació de 27 plaques
fotovoltaiques a la coberta de l'edifici,
aportant així un caràcter sostenible a la
nova construcció.
A més de l'ús d'energies renovables
que permet un estalvi en la despesa
energètica general, l'Ajuntament s'està
treballa per oferir tarifes planes de tots

L’ els serveis a tots els habitatges (aigua,
electricitat i Internet).
Pel que fa a les condicions de
construcció, s'habiliten 4 unitats amb
una superfície útil de 36,05 m2 i una
cinquena unitat amb una superfície útil
de 40,62 m2. Totes tenen un espai per a
ús de cuina, menjador i sala d'estar, una
habitació i un bany.

Per ampliar les possibilitats de l'espai i
donar més opcions a les persones
usuàries, l'equipament compta amb
una terrassa d'ús comunitari de 33,
45m2 a la primera planta, a més d'un
distribuïdor i una galeria de 23,62m2.

El total, la superfície útil a reformar és de
267,07m2 i la superfície construïda total
és de 310,81 m2.

El cost total de la reforma que assumeix
l'Ajuntament íntegrament és de
350.000,00 euros (70.000,00 euros per
habitatge) i es preveu que les obres
s'acabin durant el segon semestre
d'aquest any.
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operador de la xarxa elèctrica català
Electra Caldense Distribució i la

comercialitzadora Electra Caldense
Energia, juntament amb Energy Web i
Bamboo Energy, han anunciat el
llançament de la iniciativa conjunta
ElectraFlex. Aquesta iniciativa se
centrarà en el desplegament d'una
plataforma digital que permetrà a Electra
Caldense utilitzar la capacitat flexible
dels actius connectats a la seva xarxa
elèctrica. Altres socis del projecte són
l'empresa d'emmagatzematge d'ener-
gia basca CEGASA, el proveïdor de
punts de càrrega per a vehicles elèctrics
Vega Chargers i els clients industrials
Top Cable i Recam Laser.

Segons assenyala Oriol Xalabarder,
Conseller Delegat del Grup Electra:
"Estem molt satisfets d’unir-nos a
Energy Web i Bamboo Energy en
aquest fantàstic projecte juntament amb
els altres socis i estem convençuts que
generarem la innovació i el coneixe-
ment necessaris per afrontar els reptes
de la transició energètica, tant com a
empresa comercialitzadora d’energia
100% renovable com també en qualitat
d’operadors del sistema de distribució
elèctrica".

Fundada fa més de 100 anys, Electra
Caldense és un operador del sistema
de distribució de la xarxa elèctrica
espanyola que actualment dona servei
a més de 12.400 clients del nord de la
província de Barcelona. En els últims
anys, Electra Caldense ha emprès una
sèrie de projectes d'innovació, com ara
la participació en la Comunitat de
l'Energia RIS3CAT. Electra Caldense és
el coordinador principal del projecte
NAenCAT en RIS3CAT, que pretén
convertir-se en un referent de les xarxes
intel·ligents en proporcionar sistemes
distribuïts de sensors, control remot i
automatització. El nou projecte pilot
ElectraFlex portarà aquests esforços
encara més lluny, aprofitant les
tecnologies digitals de codi obert.

Electra Caldense, Energy Web i Bamboo
Energy anuncien el projecte ElectraFlex per
dotar de més flexibilitat la xarxa elèctrica

ElectraFlex és la primera plataforma
descentralitzada de distribució flexible
d’energia del món que està adaptada a
les necessitats específiques d’un
operador del sistema de distribució
(DSO). Aquesta plataforma de flexibilitat
multifacètica utilitzarà la tecnologia EW-
DOS d'Energy Web per assignar
identitats digitals a tots els actius

connectats i als participants en el mercat
de flexibilitat. Això els permetrà
autoregistrar-se per a aquests mercats
d'energia i oferir serveis a Electra
Caldense, així com a l'operador de
sistema elèctric espanyol (REE), en nom
dels seus propietaris.

En el projecte pilot d’ElectraFlex també
s’implantarà la solució de software de
Bamboo Energy per l’agregació de la
demanda, per tal de gestionar i
optimitzar la flexibilitat de la demanda de
dues empreses industrials, Top Cable i
Recam Laser, juntament amb un parc
fotovoltaic amb bateries de CEGASA. En
una segona fase, s’afegirà una estació
de càrrega bidireccional de vehicles
elèctrics de Vega Chargers.

"Electra Caldense s’està convertint en
un exemple d’innovació per als opera-
dors de xarxa europeus", assegura
Jesse Morris, director comercial d’Ener-
gy Web. "Estan mostrant com els clients
residencials, comercials i industrials —
així com els seus actius energètics a la
xarxa— poden convertir-se en parts
veritablement integrades d’un sistema

elèctric dinàmic i amb baixes emissions
de carboni".

Xavi Bou, director adjunt del Grup
Electra, afegeix: "La combinació d’una
plataforma d’agregació d’energia i la
tecnologia blockchain ens permetrà
ampliar l’abast dels nostres serveis
oferint solucions innovadores als

nostres clients a Espanya. D’aquesta
manera, podrem impulsar el concepte
d’energia transaccional no només per
donar més flexibilitat a la demanda dels
mercats, sinó també, en breu, en les
transaccions energètiques entre iguals
(P2P) dins de les comunitats d’energies
renovables o altres ecosistemes".

En el marc del projecte ElectraFlex,
Energy Web desenvoluparà i implemen-
tarà la passarel·la EW SunSpec, un
conjunt d’eines de codi obert per a
ordinadors industrials de placa única
que permetrà que qualsevol recurs
energètic distribuït (DER) que compleixi
l’especificació SunSpec Modbus tingui
la seva pròpia identitat digital a EW-DOS.
"Aquestes passarel·les s’integraran en
el software d’agregació de la demanda
de Bamboo Energy per modelar la
resiliència de cada actiu energètic i
permetre la millor estratègia per
maximitzar el valor de la seva cartera
d’actius", afirma Àlex Gomar, director
general de Bamboo Energy.
El projecte pilot d’ElectraFlex va
començar el gener de 2021 i s’espera
que finalitzi a finals de juliol de 2021.

L’
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Opinió

Edificis, pisos i vivendes ben aïllats
ls edificis, pisos i
vivendes ben aïllats

poden reduir el seu
consum energètic a
prop d’un 50 per cent.
En el cas de Catalunya,

segons l’Institut Català d’Energia,
l’ICAEN, el 60% d’edificis que hi ha al
país són construïts abans de 1980 i no
tenen cap mena de mesura per aïllar-los.

L’ús assenyat de l’energia és bo pel
Planeta i bo, diria que boníssim, per la
nostra butxaca. La majoria dels que
llegiu aquest article i pagueu rebut

energètic al vostre comerç, edifici,
oficina, pis o vivenda unifamiliar sabeu
perfectament el que val calefactar a
l’hivern o refrigerar a l’estiu. Gas, gasoil,
electricitat, pellet, llenya etc.Sumen
imports notables cada mes.
Probablement, pensareu, si em com-
prés ara una vivenda, un comerç o un
edifici seria fàcil aïllar-lo, però com que
ja en tinc un, no pot ser fàcil ni barat.
Doncs aneu errats.

Actualment, hi ha mètodes molt estesos
d’aïllament natural, sostenible, fàcil
d’aplicar, molt eficaç i força econòmic.
Es tracta de la projecció de suro,
cel·lulosa o d’altres mètodes en envans,
parets principals, etc.  Alguns d’aquests
materials, a més a més, impermea-
bilitzen.
Si no podem projectar-ho a la cara vista
de la paret perquè, per exemple, hi estem
habitant, es fa un petit forat i s’injecten
alguns d’aquests materials a les
càmeres d’aire de l’edifici o segons
quines parets.
El cost d’un aïllament integral d’un pis
de 100 m2 injectant, per exemple,

cel·lulosa serà d’uns 1.000 euros més
iva (10% si és per rehabilitació) aproxi-
madament. No cal que us digui que
amb l’estalvi generat, aquesta inversió
s’amortitza en un període molt i molt breu
i contribuïm a la sostenibilitat i a la lluita
contra el Canvi Climàtic.

Posem, però per cas que no us voleu
quedar en una solució parcial al vostre
pis, per exemple, d’una Comunitat.
Anem doncs més enllà. Si el vostre
edifici no és nou o la vostra vivenda
unifamiliar tampoc podeu optar a ajuts
per la rehabilitació dels anomenats
envol-vents, és a dir, façanes i també
cel-oberts, patis interiors, etc. La rehabi-
litació, en el cas que aconsegueixi de
fer augmentar en 2 lletres el rànquing
d’eficiència energètica de l’edifici o
abordem, a banda d’aïllament a façanes
i patis, millora d’eficiència en enllume-
nat o també instal·lació d’energies
renovables podem arribar a ajuts que
se situen en el 60% del cost econòmic
de les obres. L’ICAEN, fins al juliol té
aquests ajuts oberts.

Actualment, a les vivendes s’apliquen
dues maneres d’aïllaments, l’anomenat

SATE, unes planxes de materials
diversos, alguns de naturals com el
suro o mineral com la llana de roca i
d’altres del tot sintètics. També podem
aïllar amb l’anomenada façana
ventilada. A banda d’un aïllament sobre
la “pell” de l’edifici l’aplacarem amb unes
lloses o planxes. Entre la “pell” i aquestes
planxes o lloses circularà l’aire que farà
una mena de càmera.

Sempre, sempre, sempre, aïllar és una
solució que ens farà baixar especta-
cularment, aquesta és la paraula, els
consums energètics de la vivenda o
conjunt de vivendes. Si a més a més,
l’energia consumida és d’origen
renovable com la llenya, pellet o
l’electricitat (comprada 100% verda) la
jugada és perfecta per lluitar contra
l’Escalfament Global o Canvi Climàtic.

Informeu-vos per tant, a l’ICAEN però
també als vostres ajuntaments,
diputacions o Àrea Metropolitana. Els
ajuts són variables en funció de
l’administració i també són importants
en territoris com les Illes o el País
Valencià.

Francesc Mauri

E
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
19/02/2021
Núm. Oferta
304240 ENGINYER PROGRAMADOR

(ROBOTS, PLC’S)
304230 PEÓ / PALETA OF. 2A (AMB

FORMACIÓ PRL DE 60H)
303964 CONDUCTOR/A MAQUINÀRIA

CONSTRUCCIÓ
303859 ESTETICISTA
303759 PEÓ DE CONSTRUCCIÓ
303738 PALETA  OF 1a
303532 PLEGADOR INDUSTRIA

METAL·LÚRGICA
303528 MANTENIMENT INDUSTRIAL
303473 AUXILIAR INTERN I EXTERN

OFICINA AGÈNCIA
D’ASSEGURANCES

303472 DIRECTOR/A  AGÈNCIA
ASSEGURANCES

303394 OPERARI  METAL·LÚRGIC
302836 TÈCNIC/A COMERCIAL AMB

ANGLÈS
302277 AUX. ADMINISTRATIVA

Podeu consultar i inscriure-us a les ofertes
actualitzades al web:
www.caldesdemontbui.cat.
Amb motiu de la situació d’excepcionalitat
motivada pel COVID-19, els serveis de la
Piqueta funcionen amb cita prèvia (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

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 l’oportunitat de formar part dels
processos de selecció que siguin d’interès
per a les persones que cerquen ocupació.

Ajuts econòmics per a
estudiants que cursin
el Cicle Formatiu de Grau
Superior de Termalisme
i Benestar: curs 20/21
Les persones beneficiàries poden ser tots
els/les alumnes matriculats al Cicle
formatiu de Grau Superior de Termalisme i
Benestar a l’INS Manolo Hugué, que
presentin la sol·licitud i la documentació
requerida a les bases, en els terminis i la
forma establerts en la convocatòria i que
tinguin una renda neta per membre de la
unitat familiar, igual o inferior al percentatge
de l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya (IRSC) que s‘estableix en funció
del nombre de membres de la unitat familiar.
De forma excepcional l’Ajuntament podrà
atorgar un ajut a aquells alumne/a que, tot
i no reunir tots els requisits, un cop
valorades les seves circumstàncies
personals així es consideri.

Les sol·licituds s’han de presentar a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el
termini per presentar-les és del 23 de febrer
al 15 de març. Recordeu que cal demanar
cita prèvia trucant al número de telèfon 93
865 56 56

Més informació dels requisits, documenta-
ció i model de sol·licitud, a:
www.caldesdemontbui.cat

“15x30” el nou servei
d’assessorament
tecnològic de la Biblioteca
15 minuts o 30 minuts per a casos més
complicats per solucionar qualsevol dubte
o incidència tècnica relacionada amb els
blocs: e-biblio, videoconferències,
biblioteca virtual i gestions virtuals. Només
necessites demanar cita prèvia trucant al
telèfon 93 862 67 56, per WhatsApp al 683
267 016, de manera presencial a la
Biblioteca o enviant un correu electrònic a
b.caldesm@diba.cat, sempre especificant
dia, hora i el motiu de la consulta.

Un cop de mà. Rumia i
encerta-la. Febrer 2021
El Centre de Normalització Lingüística del
Vallès Oriental publica de forma mensual
el qüestionari lingüístic Un cop de mà. Rumia
i encerta-la! Per accedir-hi cliqueu aquest
enllaç http://breu.cpnl.cat/ucm35febrer21

L’Escola Municipal
de Música Joan Valls
lliure de COVID-19
Tots els tests d’antígens fets a professorat,
bidell i personal administratiu de l’Escola
Municipal de Música Joan Valls han donat
negatius i es reprenen les classes
presencials amb l’alumnat.

Programa de Gent Gran
Activa. Reobertura de les
activitats realitzades a
l’interior
Amb les noves mesures de contenció de
la COVID-19 es produeixen modificacions
en les activitats del programa de Gent Gran
Activa. A partir del 16 de febrer tornen a
fer-se les activitats a l’interior, reduïdes a
6 persones i amb ús obligatori de
mascareta.  Informació i inscripcions a la
consergeria de Les Cases dels Mestres:
T. 93 115 09 47-
casesdelsmestres@caldesdemontbui.cat

Nou horari de servei
de la Biblioteca Municipal
de Caldes de Montbui
El nou horari de servei de la Biblioteca és:
dilluns, dimarts, dijous i divendres de 15.30
h a 20.30 h; i els dimecres i dissabtes de
9.30 h a 13.30 h. A més, la Biblioteca us
recorda que continuen rebent novetats
literàries i de coneixements, i que durant
aquest any tindran, a part dels títols
habituals, les següents revistes noves:
Casas de campo, Cocina fàcil, Discovery
salud, Gadgets (electrònica i informàtica),
Oxígeno (esports i natura), Postres
Lecturas i Solo moto magazine. Per
qualsevol consulta de servei podeu
contactar per mail a b.caldesm@diba.cat,
per telèfon al número 93 862 67 56 o per
WhatsApp al número de telèfon mòbil 683
26 70 16

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



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  - 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.

S

Tipus de pell.
Quina és la teva?

aber quin tipus de pell tenim no és sempre una pregunta fàcil, perquè encara
que sempre serà la mateixa, el pas del temps, els nostres hàbits diaris o els

factors mediambientals poden anar-la canviant d'aspecte al llarg de la nostra vida.
Bàsicament hi ha quatre tipus de pells.
T'expliquem les característiques de cadascuna d'elles, perquè puguis identificar-
la i tractar-la adequadament.

NORMAL. És la més agraïda. Sense imperfeccions, de textura uniforme, aquesta
pell destaca principalment per estar lliure de lluentors. És la pell que menys cures
necessita, encara que això no significa que mereix que la descurem, ja que amb
el temps sol tornar-se seca. Hem de protegir-la igualment dels raigs solars i aplicar
contorn d'ulls i una crema anti edat per a aquest tipus de pell.

MIXTA. Està entre la normal i la grassa. Potser de totes és la més complicada de
tractar, ja que aquesta combinació de textures fa que necessitem aplicar productes
diferents a cada zona i així evitar que es barregin. La zona més grassa sempre és
el nas, la barbeta i el front. El primer que ha de fer-se per a una correcta aplicació,
és rentar la cara en profunditat amb aigua tèbia (ni freda ni calenta), i aplicar la
crema hidratant per a pells mixtes. S'aconsella una exfoliació aproximadament
una vegada per setmana.

SECA. És a la qual més l'afecten els agents externs, per la qual cosa haurem
d'hidratar-la i protegir-la més dels raigs solars amb un fotoprotector adequat.
Aquesta pell destaca per tenir un aspecte tirant i el seu tacte és raspós, a causa de
la falta d'humitat. És important beure molta aigua i augmentar el consum de verdures
i fruites. Utilitzar sèrum al costat de la crema especial per a pells seques (molt
hidratants), et donarà bons resultats.

GRASSA. La pell grassa es caracteritza per porus dilatats, grans lluentors i punts
negres. Moltes vegades la raó de tenir-la així és per herència genètica, l'edat, o els
hàbits de vida, per la qual cosa és important esbrinar l'origen que la causa, ja que
en molts casos, podrem solucionar el problema. S'aconsella no rebentar-se els
grans ni tocar els barbs. Es necessita una crema especial per a pells grasses,
exfoliar sovint i aplicar una màscara almenys una vegada a la setmana. 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

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

M

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

La importància d'educar
als nens en l'autonomia

oltes vegades ens falta temps quan els nens encara són petits i hem d'ajudar-
los absolutament en tot. És important anar ensenyant-los a fer les coses per

si mateixos, no sols per a esplaiar les tasques als pares, sinó perquè es valguin
per si mateixos.

L'aprenentatge de l'autonomia depèn de dues qüestions: del grau de maduresa
del nen (cada nen madura al seu ritme) i de la disposició dels pares a ensenyar-li.
Aquesta segona és la més important de les dues perquè és l'única que podem
controlar.
Hem d'ensenyar-li a vestir-se, a rentar-se les dents de manera correcta, a dutxar-
se, a recollir les seves coses, a lligar-se les sabates...
Hi ha moltes coses que ensenyen a l'escola, però hi ha unes altres que és la
nostra missió com a pares.

Existeixen dos extrems a l'hora d'educar l'autonomia, igual de perjudicials:
– Els pares que tendeixen a accelerar el ritme d'independència del seu fill i volen
que ho faci tot l’abans possible. Això pot ser contraproduent si no té el grau de
maduresa adequat, ja que exigir-los per sobre de les seves capacitats pot fer-los
maldestres, quan només precisen més temps per a començar a fer aquestes
tasques.

– Els que tendeixen a fer-li tot als seus fills, fins i tot a edats en les quals ja podrien
fer-ho. És un error sobreprotegir-los. És necessari deixar-los que ho intentin, que
s'equivoquin i que aprenguin de les seves pròpies errades.

Per a educar-los en l'autonomia, és necessari dedicar temps a ensenyar-los, portar
un ordre i unes rutines amb la finalitat que aprenguin que l'ordre és adequat per a
una vida sana, ensenyar-li coses per a les quals ja estan preparats, mostrar
confiança en ell i no tirar enrere a la primera errada que cometi, ja que és un nen i
cal donar-li un marge i reforçar-los sobretot al principi, quan ho estan intentant.
AMIC
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

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

Bunyols de Quaresma
l bunyol de Quaresma és una de
les postres més consumides

durant aquesta època, encara que cada
vegada és més freqüent trobar-los en
les fleques i pastisseries durant tot l'any.

Fer aquests bunyols és divertit, i encara
que són entretinguts i requereixen una
mica de temps, la seva elaboració és
senzilla, per la qual cosa poden ajudar-
nos els més petits de la casa.

Els ingredients que necessitem són els
següents, per a uns 20 bunyols aproxi-
madament:
. 250 g de farina (de mitja força)
. 10 g de llevat sec, o 30 g si el llevat és
fresc
. 35 g de sucre, millor blanc, encara que
pot fer-se també amb sucre bru
. 5 g de sal
. 1 culleradeta de canyella (opcional)
. La ratlladura d'1 llimona
. Oli de gira-sol
. 50 g de rovells d'ou (unes 3 unitats,
aproximadament, depenent de la
grandària de l'ou)
. 120 g de llet
. 35 g de mantega
. Matafaluga o anís en gra (una cullera-
deta petita de cafè)
. vi dolç tipus moscatell (15 g, opcional)

Elaboració:
En una pastadora o un bol (si no dispo-
sem d'ella), abocar la farina, el llevat, la
canyella, l'anís, el sucre, la sal i la
ratlladura de la llimona.
Pastar fins que els ingredients s'hagin
barrejat bé.
A continuació posar les gemmes i la
llet i tornar a pastar.
Passats aproximadament uns 10
minuts, afegir la mantega (freda), tallada
en daus i barrejar fins que la massa
sigui homogènia i enganxosa. En
aquest moment, formarem amb la
massa una gran bola, la pinzellarem en
oli i embolicarem amb paper film per a

deixar-la reposar durant uns 30 minuts.
Quan hagi transcorregut aquest temps,
formarem boletes d'uns 20 g cadascuna
més o menys i les anirem col·locant en
una safata (separades entre si perquè no
es peguin, doncs en fermentar creixen) i
les taparem amb un drap durant uns 45
minuts.
El pas següent serà encendre el foc amb
l'oli, i quan aquest hagi aconseguit
almenys 160 graus, fregirem els bunyols,

daurant-los per tots dos costats.
Just abans d'introduir-los en l'oli, és el
moment de fer-los el forat en el centre
(si volem que ens quedin en forma com
de rosquilles).
Quan estiguin daurats, els anirem
traient, escorrent l'excés d'oli amb paper
absorbent, i si ho desitgem, tirarem per
damunt un rajolí del vi dolç (opcional).
Encara en calent, arrebossarem amb
sucre. EVA REMOLINA

E



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 9,45h per La 2.

1515151515

Cases, oficines comunitats,
postes a punt, vidres...
FALTA PERSONAL
Tel. 630 943 851

NET BULLON Empresa de neteja

   El 1862, durant la Guerra Civil dels Estats Units, el General Daniel Butterfield  volia una
nova melodia per als que “partien ràpid”. I així, sense tenir cap formació musical, va
compondre’n una al seu cap.  Anys més tard, el general va escriure: “vaig contactar amb
algú que pogués escriure música, i vaig practicar un canvi en el so de la melodia del “Toc
de Silenci” fins que la vaig fer adaptar-se a la meva oïda i després...la vaig posar al meu
gust sense poder escriure música o conèixer el nom tècnic de cap nota, i , simplement
d’oïda, li vaig fer els arranjaments. El General Butterfield li va donar la música al corneta
de la brigada i la resta és historia.
   Si bé no hi ha una lletra oficial per a les inquietants notes del “Toc de Silenci” , la
següent és una versió comunament acceptada d’un dels versos: “ El dia se’n ha anat,
s’ha posat el sol, dels turons, del llac, del cel;  tot està bé, descansa tranquil, Déu es
amb tu”.
   Quina esperança al reconèixer que Déu es a prop teu, fins i tot –especialment- a l’hora
de la mort!.   En una època quan la mort i el mal regnaven, el profeta Isaïes va preveure
un dia quan la mort mateixa moriria. “No es posarà mai el teu sol, perquè el Senyor et
serà per llum perpètua”. –Isaïes 60:20-
    Per als que segueixen a Jesús, les notes del “Toc de Silenci” no són un cant fúnebre
sinó una cançó d’esperança. “Els dies del teu dol seran acabats”. –v.20- Tot està bé, Déu
és amb tu”.

Timoteu Gustafson

Es posa el sol

Declaració d’episodi
ambiental de contaminació
per partícules en suspensió
de diàmetre inferior
a 10 micres (PM10)

 principis d’aquesta setmana, la
informació que es disposa sobre

la qualitat de l’aire i la previsió
meteorològica fan preveure una situació
de risc de superació del llindar establert
per declarar episodis ambientals per
partícules en suspensió de diàmetre
inferior a 10 micres (PM10). Per això, la
directora general de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic ha emès una resolució
mitjançat la qual es formula la declaració
d’episodi ambiental per contaminació
per partícules en suspensió PM10.

Per tal de reduir les emissions de
contaminació es demana a la ciutadania
que tingui en compte les següents
recomanacions:
. Realitzar els trajectes a peu o amb bi-
cicleta escollint carrers poc freqüentats
pel trànsit.
. Utilitzar el transport públic.
. Reduir els desplaçaments amb vehicle
privat (si és possible, treballar a
distància, variar l’horari de feina a canvi
de viatjar amb transport públic, treballar
en un altre lloc de l'empresa, més a prop
de casa…).
. Utilitzar el cotxe compartit.
. Realitzar una conducció eficient
(arrencada suau, reduir la velocitat,
utilitzar el fre motor, evitar accelerades i
frenades brusques, etc.).
. En el cas de disposar de diferents
vehicles, utilitzar el que tingui les
emissions més baixes.
. Regulació de la climatització de les llars:
a l’estiu pujar la temperatura del termòstat
de la llar i a l’hivern baixar-la.
. Assegurar-se del bon funcionament de
les calefaccions de combustibles
fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne
purgues i arrancades. Garantir el bon
funcionament dels filtres i captadors de
cendres de les mateixes.
. Limitar la crema de rostolls, marges i
restes d'aprofitaments forestals, agrí-
coles ode jardineria.
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