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Activitats a Caldes de Montbui amb motiu
del 8 de març, Dia Internacional de les Dones

mb motiu del 8 de març, Dia Interna-
cional de les Dones l’Ajuntament de

Caldes de Montbui vol visibilitzar el
paper de les calderines a la cultura i
apostar per donar veu a totes aquelles
dones que vulguin expressar-se
artísticament a la ciutadania.

Per això, ha elaborat un programa
d’activitats promogut conjuntament per
diferents col·lectius i entitats del
municipi.

Dissabte 6 de març a les 11 hores, tindrà
lloc al Molí de l’Esclop, un tast de
música, poesia, escriptura, dansa i art
efímer amb veu de dona i comptarà amb
la participació de les següents entitats i
artistes calderines que s’han volgut
sumar a títol individual:

- Muntsa Estrada, violinista
- Maria Plana, poeta i escriptora
- Grup D’AMAGAT amb la cantant Mercè
Gangonells
- Mercè Jorba, escriptora
- Grup de dansa «La bomba tricolor
ecuatoriana»
- Grup de Dones de l’assignatura
d’Història de la Dona de la Universitat
Popular de Caldes
- Grup de dansa «Noies Color Àfrica»
- Miriam Barbeta, cantant
- Grup de dansa «El reencuentro latino»
- Núria Serra, ballarina
- Núria Corbera, pintora
- Esther Tenedor, pintora
- Associació Cívica Calderina, mostra
d’art efímer
- Dolors Alba, pintora
 

L’activitat és gratuïta i cal formalitzar
prèviament la inscripció a través de
l’enllaç http://entrapol.is/wXRn4 ja que
l’aforament és limitat per tal de poder
garantir les mesures de seguretat.

L’accés al Molí de l’Esclop, excepte per
persones amb mobilitat reduïda, es
realitzarà per l’entrada situada al costat
del Museu Thermalia i la sortida per la
part de l’ascensor a Can Rius.

Per la seva part, el YOGA ASHRAM
comunica que durant tota la set-
mana, del 8 al 12 de març, si ets dona
estàs convidada a una classe de yoga
gratuïta en qualsevol dels horaris.
Truca a Yoga Ashram de 9:30h a 12:30h
per reservar la teva plaça. L’aforament
és limitat.

A
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L’Ajuntament de Caldes de Montbui
ha iniciat un procés de permuta de

la finca del Col·legi del Carme,
actualment en desús i propietat de la
Congregació de les germanes Carme-
lites de la Caritat.

L'immoble, situat en el carrer de Bellit
número 7-9, amb una superfície de
1.543 m2, i una superfície construïda
de 3.236 m2, es convertiria així en un
espai a disposició del projecte de revita-
lització del centre històric, on s'estudia
incorporar usos socioculturals, habitat-
ge públic i espais lliures, entre altres.

Per tirar endavant tot plegat, l'Ajuntament
obrirà un procés participatiu en el qual
la ciutadania pugui fer aportacions amb
relació als usos que aquest espai ha de
tenir.

A canvi de l'immoble de l'antic "Col·legi
del Carme", la Congregació de les
germanes Carmelites de la Caritat, rebria
4 parcel·les residencials propietat de
l'Ajuntament de Caldes de Montbui,
situades al barri de Can Valls i un import
de 30.000 euros.

El projecte comú entre propietat de
l'antiga escola i Ajuntament ha estat
presentat en roda de premsa a càrrec
d'Isidre Pineda, alcalde, Jordi Martín,
regidor d'Habitatge i Urbanisme, Carme
Germà, regidora de Patrimoni i Memòria
Local, Roser Berguedà i Àngels Muro,
germanes vedrunes de la Congregació
de Germanes Carmelites de la Caritat, i
Antoni Serrat i Callís, representant de la
congregació.

L'alcalde Isidre Pineda va comentar que
l'intercanvi és molt bo per la vila de
Caldes amb l'objectiu de revitalitzar el
nucli antic, on l'antiga escola del Carme
ha de jugar un paper transcendental per
tornar a donar vida al barri.

El col·legi del Carme passarà a titularitat
municipal i tindrà usos socioculturals,
d’habitatge públic i espais lliures

Isidre Pineda va dir que l'immoble té la
qualificació d'equipament, i durant el
procés participatiu es posaran tres
elements per definir el futur de l'antiga
escola del Carme.
El primer és l'ús educatiu i sociocultural.
El segon us seria d'habitatge, que seria
habitatge públic i per joves.
I el tercer element seria valorar com es
relaciona l'equipament amb l'espai
públic, en una zona molt densament
edificada.

Pineda va manifestar també que en el
projecte futur es tindrà en compte que
la façana del segle XIX està catalogada
pel catàleg de patrimoni de Caldes i
s'intentarà conservar l'essència del que
ha sigut l'equipament durant tants anys.

Roser Berguedà, monja vedruna, va
manifestar que estava molt contenta per
com han anat les negociacions.
L'immoble és una antiga casa pairal
que havia estat la dot d'una monja
vedruna a inicis del segle XX. Per aquest
motiu, com que va venir com una
donació, ho han volgut tornar al poble.

Història de l'immoble
Antigament, l'immoble que seria el
"Col·legi del Carme" era propietat de la
família Palaudarias. Aquests tingueren
una filla, la Mercè Palaudarias, que es
va fer monja de les Germanes Carmelites
de la Caritat. La família deixà l'edifici com
a dot a la seva filla, la qual passà a la
congregació.
La congregació de les Germanes
Carmelites, fundada per la srta.
Joaquima Vedruna, arribaren a Caldes

l'any 1851, sol·licitades per l'Ajuntament
per tal de gestionar l'Hospital de Santa
Susanna. L'any 1857, habilitaren el
tercer pis de l'hospital per ubicar el
Col·legi de l'Hospital per educar a
nenes. Aproximadament l'any 1919,
l'escola es va traslladar al nou edifici del
carrer de Bellit. El 7 de març de 1994, la
congregació va cedir l'equipament a
l'Escola Pia de Caldes, amb tot el seu
personal, per tal de tenir una única
escola cristiana al municipi. Acord que
va durar fins al 23 de febrer de l'any
2018, en el que l'Escola Pia li retornà
l'edifici a la congregació.
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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 -

S’ acosta el dia 8 de març, Dia de la
Dona Treballadora, i el divendres i

dissabte passat el Casino va organitzar
dues activitats gratuïtes.
La de divendres va ser una conferència
virtual a la sala petita "Cap dona en l'oblit.
Objectiu: Llibertat", que va anar a càrrec
de Dolors Feliu, advocada i directora
general de Drets Constitucionals de la
Generalitat de Catalunya, en suport a les
preses polítiques, exiliades i
encausades en motiu dels 34 mesos
d'injustícia. Ella va abordar les diferents
mesures plantejades com a vies per
aconseguir l'alliberament de les
represaliades polítiques. Amnistia,
indults, reforma codi penal, revocació
del tercer grau, anul·lació de les causes
obertes, arxivament, sentència tribunals
internacionals, fer efectiva la
independència... Què implica cadas-
cuna? Quines condicions requereixen?
Quan passarà? Què podem fer la
ciutadania? Són alguns dels punts
tractats durant la xerrada.

El dissabte, l'escultor Joan Artigas
Planas va parlar presencialment sobre
l'art, en una sala amb l'assistència que
cobria les mesures de seguretat
sanitària. És, des de fa gairebé una
dècada, un dels artistes catalans que
més han exposat en galeries i fires d'art
a Europa. Actualment treballa de forma
regular en galeries d'art a França,
Alemanya, Dinamarca, Holanda i
Suècia. La protagonista de l'obra
d'Artigas Planas és, sens dubte, la
dona, una dona atemporal, solitària,
mitològica, que descansa de forma
precària sobre construccions
inaccessibles o fent grans esforços per
superar els murs quotidians. L'escultor
aconsegueix que les petites deesses
convisquin amb la seva quotidianitat,
reflectint els esforços, les alegries i
somnis del dia a dia en la seva
expressió. Nascut el 1960 a Vilassar de
Dalt és Llicenciat en Belles Arts
(Universitat de Barcelona) i professor
d'escultura a l'Escola d'Art i Superior de
Disseny Pau Gargallo de Badalona.
La seva interessant xerrada va captivar
a tots els assistents i, a més a més, va
exposar algunes de les seves
escultures.

L'escultor Joan Artigas Planas al Casino
El proper diumenge 7de març a les 12
del migdia, tindrà lloc la inauguració a
l'Espai d'Art Casino, de la III exposició
"Dones en complicitat", que es podrà
veure fins el 28 de març. En ella hi
participen més d'una vintena de dones
de Caldes i de fora, fins i tot d'Itàlia, són:
Roser Arcarons, Marta Durán, Montse
Boada, Elena Blaise, Angela Bartoli,
Anna Maria Constanseu, Carme

Domenjó, Valentina Mammana, Núria
Vilanova, Michele Le Pape, Teresa
Orozco, Esther Tenedor, Inna
Fernández, Marisa Blasco, Anna Mas
Artigas, Arantxa Camacho Ortiz, Ariadna
Raventós, Isabel Sosa, Teresa Ricca,
Julia Barreiro i la Comissió de Corpus.
Una mostra que valdrà la pena veure la
diversitat d'obres que hi haurà
exposades. MMB.  Fotos: Esther Tenedor
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esprés de la vacunació dels
residents i professionals de la

Residència Santa Susanna i dels
col·lectius essencials com la Policia
Local on ja han rebut la vacuna tots els
agents menors de 55 anys, a Caldes és
ara el torn de les persones de gran
vulnerabilitat i de gran dependència,
sobretot les majors de 80 anys i de les
seves cuidadores, a qui se’ls està
administrant la primera dosi de la
vacuna Pfizer aquesta setmana.
La segona dosi s’haurà d’administrar en
un termini d’entre 21 i 28 dies després
d’haver rebut la primera.

Així, des del Centre d’Atenció Primària
de Caldes (CAP) i a partir de la llista
sumistrada pel Departament de Salut, la
setmana passada es va començar a
contactar amb les persones afectades
per informar sobre l’arribada de les
vacunes i consultar sobre la seva
administració.

Aquesta setmana s’ha començat a
administrar la vacuna a les persones
que ho han volgut. En tres dies s’han
administrat més de 200 dosis sense que
s’hagi tingut coneixement de cap efecte
advers.

Així ho ha explicat el director del CAP
Joan Mirambell de Caldes de Montbui,
Miguel Angel Pozo, a l’alcalde Isidre
Pineda i a la regidora de Salut Àngeles
Llive que aquest dijous a la tarda s’han
desplaçat fins aquest Centre de Salut
per comprobar de primera ma  com està
funcionant a Caldes el pla de vacu-
nació.
Pozo ha explicat que la previsió de
vacunació s’ha fet fins dijous i s’ha

Comença la vacunació a la població
calderina més vulnerable
D deixat el divendres sense cites, però

amb persones concertades, per tal de
garantir que es podran suministrar tots
els vials oberts (van de 6 en sis) a
persones integrants d’aquest mateix
col·lectiu vulnerable mantenint els
protocols dictats pel departament de
Salut i suministrant totes les dosis.

Pla de vacunació a Catalunya
Les fases del Pla de vacunació del
Departament de Salut es reparteixen en
3 etapes que es superposen en el
temps, i que estan condicionades a la
recepció de les dosis de les vacunes.

La primera fase, que va començar el
passat gener i s’allargarà fins el març,
contempla la vacunació dels col·lectius
de residències de gent gran que s’ha
fet amb equips mòbils, la dels
professionals sanitaris i sociosanitaris
que es fa en centres sanitaris, i la de les
persones amb grans dependències
que es gestiona des dels Centres
d’Atenció Primària.
La segona fase, que ha començat
aquest mes de febrer i es preveu que
s’allargui fins el juny, inclou els
col·lectius de persones de risc molt alt i
alt (:>80, 70-79 60-69, Risc alt i molt alt
en <60*) i les membres de serveis
essencials crítics comper exemple el
professorat de centres educatius o els
funcionaris de presons, que des de la

setmana passada ja estan sent citats.
Finalment, hi ha una tercera fase que
inclou la població en general menor de
60 anys.

D’acord amb l’estratègia de fases que
preveu el pla de vacunació del
departament de Sanitat, des de la
setmana passada s’està vacunant de
manera simultània les persones grans i
amb grans dependències i les persones
de col·lectius essencials segons la
disponibilitat de les diferents vacunes.
Als membres d’aquests col·lectius
essencials se’ls està citant perquè es

desplacin al punt de vacunació establert
que tinguin més aprop de la feina o del
domicili. També s‘ha començat a
vacunar a majors de 80 anys arreu del
país seguint el principi d’optimització i
maximització de dosis i vials, una
campanya que s’està portant a terme
principalment des dels Centres
d’Atenció Primària. En aquest sentit, les
persones que es poden desplaçar fins
el Centre de Salut per posar-se la
vacuna, la reben en el seu CAP i, en les
situacions en que això no és possible,
poden concertar l’administració de la
vacuna en el propi domicili.

En total, a Catalunya ja s’han administrat
un total de 505.429 vacunes, 321.268
primeres dosis i 184.161 segones dosi.
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Anem al Casino

Oficina d’Acció Climàtica, situada a
la planta baixa de l’Ajuntament de

Caldes de Montbui, és el nou servei
destinat a donar resposta a la situació
d’emergència climàtica declarada per la
unanimitat del Ple el desembre de 2019.
També és l’espai des del qual es clourà la
la redacció del Pla d’Acció Climàtica de
Caldes de Montbui que inclou un procés
de participació ciutadana, així com de
desenvolupar les accions que aquest
document recull.

Què ofereix i com hi podeu accedir
Sota el lema “Frenar el canvi climàtic surt
a compte”, l’Oficina ofereix un seguit de
serveis que s’aniran ampliant destinats a
solucionar problemes concrets de veïns i
veïnes que suposen un malbaratament
energètic i, en conseqüència, també un
increment de les despeses domèstiques
i empresarials innecessàries.

L’Oficina us donarà serveis relacionats
amb:
- Entendre la factura elèctrica i de gas
- Informació sobre instal·lacions solars
fotovoltaiques
- Millores que es poden fer  a casa
- Assessorar-te sobre vehicles elèctrics
- Informar-te sobre la recàrrega de
vehicles elèctrics

Aquests serveis s’aniran ampliant en base
a la detecció i definició de les necessitats
locals.
En paral·lel, l’Oficina treballa en la
culminació del Pla d’acció climàtica, que
entre altres ha de fer front a la transició
energètica i al canvi climàtic a través del
desplegament dels compromisos de La
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat i del Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses

L’Oficina ha estat presentada avui amb la
presència d’Isidre Pineda, alcalde, Jordi
Martín, regidor d’Habitatge, Sostenibilitat i
Ecologisme, Núria Carné, portaveu del
govern, i Lluís Orpí, cap de l’Oficina
d’Acció Climàtica.

L’

L’Ajuntament amplia serveis amb l’obertura
de l’Oficina d’Acció Climàtica

JDB
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Opinió

em una prova: Anem al Parc de Can
Rius i comptem en un minut quants

ocells es senten. Imaginem-nos ara que
estem al mateix lloc un cop el balneari i
el pàrquing de dues hectàrees ocupin
el que ara és un camp sembrat. Creieu
que sentirem el mateix nombre de
cants?

Nosaltres pensem que no, ja que el
marge dret de la riera és un important
connector biològic que enllaça la plana
agrícola del Vallès amb la serralada
prelitoral.
La pèrdua del 42% del sòl agrícola
vallesà, entre 1979 i 2019, ha deixat molt
malmesos els ecosistemes agraris que
ens rodegen.
Els polígons, la urbanització de la
bombolla immobiliària han deixat
ferides permanents sobre la nostra
comarca.

aldes és una vila extraordinària que
destaca com ben poques per la

seva cohesió urbana i el seu entorn
natural. Això és un fet que des
d’Esquerra Republicana sempre hem
defensat i tingut en compte.
Tenint present que darrerament alguns
col·lectius han tornat a posar a sobre la
taula el debat de “l’altra banda de la riera”
i que s’ha interpel·lat a Esquerra
Republicana en aquesta antiga lluita,
ens veiem amb la necessitat d’explicar
quin és el nostre plantejament polític
com a partit de govern del Consistori:

· Mentre hi hagi un govern republicà a
l’Ajuntament de Caldes ERC no
impulsarà cap nova construcció ni
infraestructura a la zona d’equipaments
de l’altra banda de la riera.

· Entenem el debat sobre el model de
poble com a constructiu i enriquidor, i

El Govern d’ERC Caldes no impulsarà cap
construcció a “l’altra banda de la Riera”

per això plantegem el nostre model de
vila com a municipi que destaca per tenir
un nucli urbà compacte i que protegeixi
els seus entorns naturals.

· La transició energètica no pot quedar
al marge d’aquest debat. El futur del
nostre poble ha d’estar basat en la
sostenibilitat i l’ecologisme per tal de
frenar l’emergència climàtica.

· ERC Caldes no ha defugit mai de
plantejar projectes que millorin la nostra
vila i la vida dels calderins i les
calderines.

· Proposem un projecte per millorar el
parc de Can Rius, amb una nova entrada
peatonal des del Pont Romànic, amb
menys murs i eliminant els espais
foscos per seguir una aposta decidida
en clau d’urbanisme feminista.

· Proposem un nou aparcament públic
per 10 autocaravanes al costat del parc,
i 60 noves places d’aparcament lliure per
complementar l’estacionament de la
zona esportiva i escolar de les
Cremades i per donar servei al Nucli
Antic.

Esquerra Republicana sempre estarà al
costat de l’interès públic de la
ciutadania. Seguirem defensant la NO
especulació urbanística i la correcta
gestió i desenvolupament del plane-
jament (POUM). I tot això ho estem fent
en moments de grans dificultats i que
requereixen un compromís ferm del
Govern Municipal: estem decidits a
plantar cara a la pandèmia i vèncer
també els seus efectes!!

 Secció local d’ERC Caldes

Salvaguardem el marge
Des de la CUP de Caldes, tenint en
compte aquest context, lluitem per parar
els peus a l’ambició i les ambicions
urbanístiques d’ERC Caldes.

Primer va ser el Pàrquing de les Hortes,
on per tal d’embutxacar-se la subvenció
de la llei de barris es van arrabassar
3.000 m2 d’horta històrica del poble.

Després va ser la projecció de la zona
balneària de Can Rius el 2015. La qual
per sort va ser aturada per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona
perquè s’hi plantejaven usos hotelers i
edificacions que duplicaven el que la
llei permet.

I ara, de nou, és la mateixa zona
balneària, però en lloc d’hotels s’hi ha
dibuixat un extensíssim pàrquing de
400 places… A cop d’expropiació i
argumentant que és d’interès general.

L’actual alcalde ens va prometre fa uns
anys que no perdriem horta perquè el
sostre de l’aparcament del sindicat
serien horts… Mentida. Ara ell mateix ens
ven aquest projecte com un petit
emplaçament de caravanes... Ja n’hi ha
prou. No podem seguir tractant el territori
d’aquesta manera.
El consens del POUM del 2003 va ser
clar: No traspassar la C59 ni la Riera de
Caldes. Ens hi juguem el corredor
natural, el paisatge i el medi ambient.

Les Cremades són molt més que un
solar on aparcar cotxes o celebrar fires.
Caminem, correm, anem en bicicleta i
gaudim-les vives, i cultivades! Tractem-
les com es mereixen, com un espai
natural i salvaguardem el marge dret.
Aquesta, pensem, és la voluntat de la
majoria de calderins. Per tot això i molt
més: No al Salt de la Riera!

CUP Caldes de Montbui

C

F
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n la línia del Pla d’Acció Climàtica i d’estalvi energètic,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui va iniciar els treballs

de prova per la implantació del sistema de telegestió de
l’enllumenat públic, amb l’objectiu d’optimitzar esforços i
eficiència energètica. Així ho va comunicar el regidor d’Espais
Públics i Mobilitat, Planejament Territorial, Serveis Municipals
i Barris interurbans, Jaume Mauri. 
El sistema de telegestió és una eina que facilita la prestació
dels treballs de manteniment, conservació, i en general, la
gestió de l’enllumenat públic. El seu ús permet una major
rapidesa en la detecció d’incidències i un menor cost en
l’obtenció i l’enregistrament de la informació.
Inicialment, la seva implementació comporta la introducció
de nous equips a les instal·lacions, com sensors,
controladors i actuadors del sistema que requeriran una
explotació de les seves prestacions, unes tasques de
validació del seu funcionament i la reparació de les avaries
que es produeixin.
Un cop feta la instal·lació, a través d’una aplicació informàtica
i des de qualsevol dispositiu, el nou sistema de telegestió
permetrà controlar l’horari d’encesa i apagat de cada punt de
llum, de manera individual, i detectar avaries a qualsevol zona.

Implantació del sistema de telegestió
de l’enllumenat públic

D’aquesta manera, l’empresa adjudicatària del manteniment
de la xarxa podrà saber en temps real on hi ha una incidència
o una avaria i actuar de forma immediata.
Aquestes actuacions permetran a l’Oficina d’Acció Climàtica
de l’ Ajuntament controlar, gestionar i registrar els consums
energètics, l’estat de manteniment, les avaries, i en definitiva,
el funcionament integral de punts de llum i centres de
comandament de forma individualitzada i col·lectiva.

Fases de l’actuació
Des de primers de gener s’han dut a terme les proves pilot a
24 punts de llum del carrer Major, corresponents al quadre
d’enllumenat Q039. Cadascun d’aquests punts ha estat
senyalitzat en estat de prova.
Un cop finalitzades les proves, el resultat s’ha considerat
satisfactori i, per tant, a primers del mes de març i durant  un
període d’un any, es faran les instal·lacions necessàries
per a telegestionar tots aquells quadres i punts de llum del
municipi que utilitzin tecnologia Led.

L’actuació es farà en tres fases:
La primera fase es durà a terme al nucli urbà. S’implementarà
el sistema de telegestió en 1.100 punts de llum dels 2.192
punts de llum totals, el que equival a actuar en 56 centres de
comandament. En aquesta fase també es telegestionaran
les tres zones urbanes del Barri d’El Farell que ja estan
automatitzades.

En la segona fase, el sistema s’implementarà a la resta del
nucli urbà, en un total de 1.092 punts de llum, a mesura que
es puguin anar transformant aquells dispositius que encara
funcionin  amb tecnologia de vapor de sodi d’alta pressió a
tecnologia Led.

La tercera fase tindrà lloc a les urbanitzacions, polígons
industrials i a Sant Sebastià de Montmajor, on
s’implementarà el sistema de telegestió a un total de 1.513
punts de llum, el que equival a actuar en 22 centres de
comandament.

E
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R osabel Roca ha cedit a l’Arxiu
Municipal una documentació de la

seva mare, la Maria Àngela Serra Farrés,
referent a la represa de la tradició de la
confecció de catifes per Corpus al 1959.

Es tracta d’un àlbum de fotografies de
les catifes florals de l’any 1959 a l’any
1965 amb anotacions manuscrites de
la Maria Àngela Serra Farré sobre com
confeccionar-les i amb els esbossos
del disseny de les catifes.

Maria Àngela Serra Farrés
Nascuda a Caldes al 1922, va treballar a
l’Ajuntament durant la Guerra Civil. L’any
1959 va reprendre la tradició de fer les
catifes per Corpus. Va ser la directora
del projectes, buscava els materials
necessaris i els motius de les catifes
d’acord amb la resta del veïnatge.

Rosabel Roca cedeix a l’Arxiu Municipal
un àlbum de fotografies de la seva mare,
de catifes florals de l’any 1959 al 1965

l col·lectiu "No al salt de la Riera" va
convocar a la premsa local el passat

dijous en l'espai on hi ha la previsió de fer
un nou aparcament per explicar el seu
posicionament.
Respecte a la reserva de zona balneària,
creuen que l'Ajuntament ha de prendre
una decisió sobre el canvi de gestió
d'aquesta reserva de sòl, i demanen que
no es canviï la titularitat pública actual a la
titularitat privada, ja que això obre
l'explotació d'aquesta zona a la iniciativa
privada.
Davant d'aquest desacord, el col·lectiu "No
al salt a la Riera" va iniciar una recollida
d'al·legacions, aconseguint-ne més de
300 en què demanen que això no es faci.
Segons el col·lectiu, no es pot justificar el
canvi de titularitat en l'article 114 de la llei
d'urbanisme, ja que aquesta llei no
s'aplica en els sòls no urbanitzables com
el de la zona balneària.
Respecte a l'aparcament que es vol fer en
una finca de titularitat pública al costat del
parc de Can Rius, segons el col·lectiu es
vol fer en una zona de 2,2 hectàrees, i que

El col·lectiu “No al salt de la Riera” explica
el seu posicionament

serà en una primera fase per a 60 cotxes i
10 autocaravanes, i continuarà en una
segona fase, on l'entitat comptabilitza un
aparcament per a 400 vehicles.
Davant d'aquest projecte, el col·lectiu està
fent una recollida de signatures per
mostrar el seu desacord, ja que creueu
que no és el lloc per fer un aparcament.
Pel que fa a la zona d'autocaravanes,
l'entitat comenta que l'Ajuntament té
terrenys disponibles al costat del
poliesportiu on hi pot posar l'aparcament,

E i no s'ha de malmetre més zona agrícola.
Finalment pregunten a l'ajuntament quin
és el motiu de saltar a l'altre costat de la
riera, quan no hi ha una justificació clara
al respecte.

Per la seva part, el govern municipal d’ERC
ha emès un comunicat on explica el seu
posicionament i expliquen que no faran
cap nova construcció ni infraestructura a
l’altra banda de la riera.
Podeu llegir el comunicat a la pàgina 7.

JDB
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
26/02/2021
Núm. Oferta
304451 VENEDOR/A BOTIGA

ESPECIALITZADA
304342 NETEJADOR/A

(CONTRACTACIÓ A TRAVÉS
EMPRESA DE NETEJA)
304240 ENGINYER

PROGRAMADOR
(robots, PLC’s)

303964 CONDUCTOR/A
MAQUINÀRIA
CONSTRUCCIÓ

303859 ESTETICISTA (JORNADA
PARCIAL TARDES)

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

METAL·LÚRGICA
303528 MANTENIMENT

INDUSTRIAL
303472 DIRECTOR/A  AGÈNCIA

ASSEGURANCES
302836 TÈCNIC/A COMERCIAL

AMB ANGLÈS

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.

Jornades de portes
obertes als Centres
Educatius de Caldes.
Curs 2021-2022
Comencen les jornades de portes obertes
per al curs 2021/2022. Xerrades
informatives telemàtiques i visites guiades
amb inscripció prèvia.
Consulteu el calendari al web de
l’Ajuntament o dels centres educatius. Més
informació a:
https://preinscripcio.gencat.cat

Cursos trimestrals per
adults del Taller d’Art,
segon trimestre
Cursos trimestrals de fotografia,
d’aquarel·la creativa, de gravat,  de
serigrafia, de ceràmica i de joieria ceràmica.
Consulteu horaris als canals habituals
d’informació de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.
Inscripcions al Centre Cívic: T. 647 573 207-
tallerdart@caldesdemontbui.cat

Torna el Club de lectura a
la Biblioteca en format
virtual. Xerrada sobre
l’obra de Kang Han, La
vegeteriana
El 22 de març, a les 19 h, tindrà lloc una
xerrada virtual sobre l’obra de Kang Han,
La vegeteriana.  Informeu-vos a la
Biblioteca: 93 862 67 56
b.caldesm@diba.cat

Noves dates dels
laboratoris de ficció digital
«Juguem a videojocs»
La Biblioteca Municipal de Caldes de
Montbui engega el nou projecte
«Laboratoris de ficció digital», una iniciativa
que neix del CCCB amb la col·laboració de
la xarxa de Biblioteques.
El taller està adreçat a joves a partir de
dotze anys. Està organitzat en 3 sessions
d’1 hora  (el 3, el 10 i el 17 de març, a les
19h) i per poder descarregar el joc cal
inscripció prèvia a la Biblioteca o a través
del formulari:
https://forms.gle/1dFfz9t5ACeAWJyMA

Ajuts econòmics per a
estudiants que cursin el
Cicle Formatiu de Grau
Superior de Termalisme i
Benestar: curs 20/21.
Termini: del 23 de febrer
al 15 de març
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,
documentació i model de sol·licitud, a:
www.caldesdemontbui.cat

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.

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

A

El meu fill és superdotat?
bans de res és important distingir entre un nen precoç (que és aquell que
adquireix competències més prematures respecte a la mitjana de la seva edat)

dels nens superdotats. Amb molta freqüència són nens difícils de detectar, d'una
banda perquè els mateixos pares sempre pequem d'enaltir les habilitats dels
nostres fills i per un altre, perquè ells mateixos a vegades provoquen suspensos
per a sentir-se com els altres i ser acceptats en un grup. A més, el fracàs sol venir
també originat pel fet que s'avorreixen en classe, ja que han entès amb molta
antelació les explicacions i les diferents repeticions els produeixen cert fastig, per
la qual cosa tendeixen a desconnectar, distreure's i fins i tot tenir un mal
comportament. Per tant, una tardana detecció, pot fer que el gran potencial que
posseeixen es giri en contra seva.

Hi ha unes certes pistes que poden ajudar els pares i tutors a identificar a aquests
nens:
- Ampli vocabulari per a la seva edat.
- Prefereixen parlar amb adults i nens majors que ell.
- Elaboren idees i solucions a problemes molt diferents de les que presenten la
resta de nens
- Tenen una excel·lent memòria.
- Contínuament fan preguntes, ja que mostren molt interès sobre temes diversos,
concretament amb tot el relacionat a la ciència.
- Aprenen ràpidament quan el tema els interessa
- Aprendre a llegir i escriure abans que els altres, i generalment abans dels 4 anys
- Són perfeccionistes
- Són molt autocrítics
- Gran creativitat
- Prefereixen treballar de manera independent
- Tenen una gran sensibilitat pels altres i pels problemes del món.
- Solen ser inconformistes
- Solen desenvolupar un gran sentit de l'humor
- L'observació per tot el que els envolta és una actitud innata

Si aquest és el cas, és recomanable acudir a un professional i a la mateixa escola
per a poder demanar orientació i valorar les seves capacitats.
Si finalment resulta que sí que disposa d'aquestes qualitats, cal procurar donar-
los l'atenció que mereixen i dotar-los dels recursos necessaris perquè puguin
desenvolupar al màxim el seu potencial, això sí, sense oblidar que són nens i
sense privar-los d'aquesta etapa i de gaudir-la. EVA REMOLINA
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- 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)

1313131313

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

Q

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

uè et passa? Què tens la regla? Existeixen una infinitat de connotacions negatives
que han anat acompanyant la menstruació, en una visió androcèntrica que

converteix la regla en una malaltia i en un fenomen que serveix per a atacar determinats
comportaments. Però tenir la regla és profundament natural i no podem ni hem de
sentir-nos culpable per això, res més faltaria. La menstruació és una part indissociable
de la nostra naturalesa durant un munt d'anys, i la millor manera de viure-la és des del
coneixement.

FASE MENSTRUAL
Del primer al cinquè dia del cicle, augmenta el cansament i la sensibilitat al dolor en el
moment en el qual el cos reté més líquids. Segons Intimina, el 44% de les dones se
sent més desanimada o cansada i el 35% experimenta tristesa durant aquesta fase.
En aquests dies, el recobriment intern de l'úter aconsegueix l'alliberament de
substàncies químiques que donen eines al cos per a aguantar un embaràs. En el
moment de la menstruació, la progesterona decreix de manera dràstica, la qual cosa
suposa una baixada de la temperatura.

Quins aliments ens recomanen en aquest moment?
Núria Pons assenyala els beneficis de la ingesta d'aigua – per a evitar la retenció de
líquids -, aliments rics en potassi i Omega3, com els peixos blaus, fruita seca o el
gingebre, i en fibra (per a prevenir el restrenyiment).

FASE PREOVULATÒRIA
En aquesta fase, posterior a
la menstruació, té lloc la
formació dels fol·licles que
passen a ser òvuls madurs,
mentre que creixen els nivells
d'estrògens en el moment en
què l'ovari es condiciona per
a l'alliberament de l'òvul.
Segons Pons, ens sentim
més forts i menys sensibles.

Quins aliments ens recomanen en aquest moment?
En aquesta fase del període menstrual, decreix el metabolisme, perquè els glucogens
són més utilitzats i absorbits pel cos, és a dir, es cremen menys grasses. L'experta de
Intimina indica que és un bon moment per a augmentar el consum de proteïnes,
apostant per arrossos integrals, pa, tubercles o pastes integrals. L'organisme adquireix
una major resistència a la insulina, tolerant millor els carbohidrats.

FASE OVULATÒRIA
Des de l'ovulació fins al començament de la nova regla, s'allarga aquest període en el
qual el sac que contenia l'òvul afavoreix la creació d'estrogen i progesterona. La
síndrome premenstrual únicament el pateix el 27% de les dones, segons Intimina.
L'acne i a l'augment de sensibilitat o els maldecaps són alguns dels símptomes
d'aquests dies. També és habitual experimentar la culpabilitat per la ingesta
descontrolada d'aliments d'alt nivell calòric.

Quins aliments ens recomanen en aquest moment?
La lleu resistència a la insulina provoca que un 33% de les dones experimenten
antulls, sobretot dolços, a pesar que «és el moment en què el cos pitjor gestiona els
carbohidrats» com assenyala Nuria Pons. En aquest context es recomana confiar en
les proteïnes de qualitat per a incrementar el nivell de sacietat i eliminar els
ultraprocessats – que afavoreixen la retenció de líquids-. Xocolata negra, alvocat, formatge
o iogurt grec, i per fruits vermells o cereals integrals, que siguin rics en magnesi. AMIC

Menstruació i alimentació:
què menjar en cada fase del
cicle menstrual
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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

Bescuit de cacau i maionesa
ada vegada que preparo aquest
bescuit de cacau i maionesa repto

als meus comensals a que endevinin
quin és el seu ingredient secret, us
asseguro
que fins ara ningú ho ha encertat.
Encara que en realitat, si ho pensem
bé, la maionesa no és més que una
emulsió d’oli i ou, dos ingredients
habituals en qualsevol bescuit i encara
que ens sembli estrany no ho és tant.

Ingredients per a un motlle de 22 cm:
-28 g de cacau pur sense sucre
-350 g d'aigua bullent
-160 g de maionesa (o un ou i la resta
d'oli de gira-sol fins a aconseguir els
160 g)
-200 g de farina de rebosteria
sedassada
-200 g de sucre
-1 sobre de llevat de rebosteria
-un polsim de sal.

Preparació:
Comencem escalfant el forn a 170º.
Després, batem junts el cacau i l'aigua
bullent fins que quedi tot ben integrat.
Deixem refredar la mescla fins que
quedi a temperatura ambient.
Una vegada refredada, hi afegim la
maionesa. Com costa una mica diluir-
la, podem usar el túrmix per facilitar la
tasca.
Si ens hem decidit per la maionesa
casolana, la farem abans de barrejar-
la. Per a això batrem a part, amb cura i
sense aixecar la batedora del sòl del
recipient, l'ou i l'oli. En un altre bol,
barregem els ingre-dients sòlids: farina,
sucre, llevat i sal. Afegim a aquests la
mescla de xocolata i removem bé
perquè quedi tot ben integrat. Quedarà
una massa bastant líquida.
Untem un motlle amb mantega i hi
posem la massa. La coem uns 45
minuts o fins que punxant el centre amb
un escuradents aquest surti net.
Convé que no traguem el bescuit del
motlle fins que no hagi refredat.
Finalment, empolvorem de sucre mòlt.
DIT I FET

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

C



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

Inquietuds i esperances
   El segle anterior ens ha deixat una herència inquietant. Els conflictes armats donen
un saldo de més de cent milions de morts i un solatge de rancúnies i odis que poden
inflamar-se amb la mínima provocació. Una contaminació creixent va dificultant més
cada vegada la nostra vida al planeta. Un desenvolupament de les comunicacions que
ha transformat el nostre món en un petit llogaret uniformitzat que es pot controlar
cada vegada més estretament. Una globalització de les activitats econòmiques que
produeixen desequilibri . La ciència ens ha portat perills atòmics, riscos genètics i
malalties provocades per la massificació. Els grans abusen cada dia més. I Déu, com a
punt de referència, està desapareixent de la societat.
  Quin món trobaran els nostres fills? Un món sa, segur i just? O un món manipulat,
perillós i moribund?.
   Amb tot, hi ha esperança! . Però aquesta esperança no es troba en el progrés humà
que tant de dolor ha causat; no fa falta més que fer una ullada al passat per comprovar-
ho. Els grans canvis per a bé en la societat, han vingut com a resultat d’un canvi
espiritual en les persones, produït per Déu. Esperem que en aquest segle XXI es visqui
la nova albada espiritual que tant necessita aquest món, però que només serà possible
retornant-nos a Déu.  Éll ens diu: “Gireu-vos cap a Mi i sereu salvats, tots els termes de
la terra!” (Isaïes 45: 22).

Que tinguis un feliç dia!

El Consell Comarcal i l'Ajuntament de
Bigues i Riells ja han fixat nova data per
a la 9a Fira de l'Oli Vera i el 7è Mercat del
pa artesà: el 20 de març.  La Fira, que
s’havia d’haver celebrat el 16 de gener,
va haver de quedar ajornada amb
l'aplicació del confinament municipal.

La plaça Miquel Bosch de Bigues serà
l'escenari de la 9a Fira de l'Oli Vera i el 7è
Mercat del pa artesà.

A la fira també es podrà participar en dos
tallers: un sobre l'elaboració de sabó i
l'altre sobre la preparació de massa de
pa. Les activitats tindran lloc al Centre
Cívic i Cultural el Rieral de les 16.00 a
les 18.00 hores. Per participar-hi caldrà
inscripció prèvia a través
d'entrapolis.com.

Finalment, de les 18.00 a les 19.00 hores
l'associació gastronòmica Cuina VO
oferirà un showcooking al Teatre Auditori
Polivalent.
Per participar-hi caldrà inscripció prèvia
a través d'entrapolis.com.

Formació tècnica i menú degustació
per a professionals del sector
El 19 de març, tindrà lloc una jornada
tècnica telemàtica sobre l'oli d'oliva vera,
de les 18.00 a les 19.30 hores, a través
de la plataforma Zoom.
Per participar-hi és necessària la
inscripció prèvia, que es pot sol·licitar
amb l'enviament d'un correu electrònic
a productesterra@vallesoriental.cat.

El 22 de març se celebrarà una trobada
gastronòmica dirigida als professionals
del sector, de les 13.00 a les 15.30 hores,
a l'Hotel Molí de la Torre. Es presentaran
les qualitats organolèptiques i singulars
de l'oli de la varietat vera i del pa artesà i
es farà la degustació de diversos plats
elaborats amb productes locals.
Les places per aquesta activitat són
limitades i es poden reservar a través del
telèfon 938600702 o bé del correu
productesterra@vallesoriental.cat.
Tothom qui participi rebrà una ampolleta
d'oli vera i un panet artesà com a
obsequi.

9a Fira de l'Oli Vera
i el 7è Mercat del
pa artesà




