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Dissabte 13 de març
de 10 a 14h
Espai Can Rius
Campanya de donació de sang.
Org. Ajuntament de Caldes de Montbui,
Associació de Donants de Sang del
Vallès Oriental i bombers.

Dissabte 20 de març
12h
Parc de Can Rius
Espectacle de circ “Com la vida”, a
càrrec de la Cia. Desinfacció, d’en
Ferran Devesa.

Diumenge 21 de març
18.30h
Casino de Caldes
XIII Cicle Musicasino. Concet cançons
i arrels. Coral Sant Jordi i Lloll Bertran.
Preu: 12/15 Euros
Estudiants 6 euros.

Fins el 28 de març
Espai d’Art Casino
III Exposició “Dones en complicitat”,
amb la participació de 20 dones artistas
que exposen quadres i escultures de
Caldes, Madrid, Itàlia, França,
Portugal...
Org. Acció Cívica Calderina i Generalitat
de Catalunya..........................................................

Agenda

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

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

La companyia de circ
Desinfacció presenta
“Com la vida“
COmlaViDa és un toc de color a
l’uniforme gris de la pandèmia, un
antídot artístic que posa de manifest
diferents realitats coexistents en el
moment actual, convidant d’una manera
simpàtica a la reflexió personal. Una
metgessa estressada, una nena que es
rebel·la, dos amics que estroben, un
grup de clowns que actualitzen la
normativa Covid… Circ i música, les
dues cares de la mateixa moneda, d’un
equip de desinfacció que elimina la por
i ens retorna el somriure.
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L’Espai Jove El Toc va donar el tret
d’inici a les celebracions el passat

divendres dia 5  amb l’acte “Espai
d’expressió 8M”, en el que es va realitzar
un mural i una sessió DJ Feminista.

El mateix dia Acció Cívica Calderina va
presentar a la sala petita del Casino el
llibre “Imparables. Comunicación para
mujeres que pisan fuerte”, de l’autora
calderina Teresa Baró.

El dissabte 6 de març, el Molí de l’Esclop
va ser l’escenari d’un tast de música,
poesia, escriptura, dansa i art efímer
amb veu de dona amb l’acte “Ara més
que mai, visibilitzem l’art i la cultura de
les dones calderines”. 
Amb aquest acte, l’Ajuntament de
Caldes de Montbui va visibilitzar el
paper de les calderines a la cultura i va
apostar per donar veu a totes aquelles
dones que van voler expressar-se
artísticament a la ciutadania.
L’esdeveniment va esgotar les 70
localitats gratuïtes disposades per
complir les mesures de control de la
Covid-19.

L’acte va comptar amb Muntsa Estrada,
violinista, Maria Plana, poeta i escriptora,
el grup “D’amagat” amb la cantant Mercè
Gangonelles, Maribel Guillamon de
l’Associació No Estàs Sola, Mercè
Jorba, escriptora, el grup de dansa «La
bomba tricolor ecuatoriana», el grup de
Dones de l’assignatura d’Història de la
Dona de la Universitat Popular de Caldes,
el grup de dansa «Noies Color Àfrica»,
Miriam Mañas, cantant, el grup de dansa
«El reencuentro latino», Núria Serra,
ballarina, Núria Corbera, pintora, Esther
Tenedor, pintora, Dolors Alba, pintora i
Acció Cívica Calderina amb una mostra
d’art efímer: una catifa de flors dibuixada
per Esther Tenedor amb la imatge d’una
dona i que portava per títol “Presència
invisible” .
Per acomiadar aquest acte, tant l’alcalde
Isidre Pineda com la regidora Àngels
Llive van mostrar la seva gratitut i orgull
de tenir tant art al nostre poble.

Les veus calderines es fan sentir
en el Dia Internacional de la Dona

El  diumenge 7 de març,  l’Espai d’Art
Casino va acollir la inauguració de
l’exposició “Dones en complicitat III”, del
que també s’ha editat un catàleg, amb
una vintena d’artistes participants de
Caldes, Madrid, Galícia, França, Itàlia i
Portugal organitzat per Acció Cívica

Calderina i la Generalitat, que es va
retransmetre en directe via online i en el
que van assistir l’alcalde, Isidre Pineda,
la regidora de Cultura, Laia Cuscó, M.
Àngels Torras  del Dep. de Cultura de la
Generalitat, M. Rosa Garriga, presidenta
de la Fundació AGI, Vicenta Palla-
rès,presidenta d’ACC,  qui va presentar
l’acte fent una breu reflexió sobre les
dones, i la comissaria de l’exposició,
Esther Tenedor, qui va explicar el
significat del títol de l’exposició i tot el
que comporta organitzar-la, enguany ja
és la tercera mostra.
Tant l’Alcalde com la Regidora i M. A.
Torras de la Generalitat, per cloure l’acte
van agrair per fer visible la dona
invisible, van ressaltar i reivindicar la
igualtat de la dona, així com remarcar
l’art que la dona porta a dins. També es
va fer esment que en aquest acte hi
havia presents dues dones amb la Creu
de Sant Jordi: Vicenta Pallarès i M. Rosa
Garriga.

Enguany el sopar de dones que es fa
cada any el dia 8, aquest any  s’ha fet
igual però, cada dona a casa seva va
rebre el sopar al domicili i es van
connectar via online per la celebració.

Per altra banda, el mateix diumenge va
tenir lloc el “Vermut de Bruixes”, xerrada-
tertúlia virtual al voltant del món de les
bruixes, a càrrec de l’especialista en
Història en clau de gènere Mercè Borràs,
organitzat per l’Associació La Forca i
Grup d’Història de Dones de la Univer-

sitat Popular de
Caldes.

A la tarda, el Club
Hoquei Caldes
va retransmetre
en directe pel
canal Recam
Làser CH Caldes
de Montbui, el
partit d’hoquei
patins de la Lliga
Plata Femenina
entre el Club
Hoquei Caldes i

el Reus Deportiu, on s’hi va reivindicar
el paper de les dones en l’esport.

El dilluns 8 de març, l’Ajuntament va
conmemorar aquest dia amb una lectura
del manifest a càrrec de l’alcalde, Isidre
Pineda, la regidora d’Igualtat, Àngeles
Llive, la regidora de la CUP, Marta
Barnils, i la representant de JuntsXCat,
Sandra López. 

Properes activitats amb motiu del Dia
Internacional de les Dones
Des del 8 de març, fins al divendres dia
12 de març, el centre Yoga Ashram
donarà classes gratuïtes per a dones.
Cal reservar plaça trucant de 9:30 h a
12:30 h, ja que l’aforament és limitat.

El proper dimarts 16 de març, l’Espai
Jove El Toc presentarà per Instagram
Live la xerrada “Gènere i cerca de feina”
a les 18 h.

MMB



44444

Actualitat

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 -

Contenidors més nets i eficients al servei
d’una millor separació de residus

quests dies acaba la renovació de
totes les àrees de recollida selectiva

del municipi per tal d’implementar 270
contenidors nous de paper i cartró i
d’envasos.
La substitució de contenidors suposa
la retirada de 199 unitats desgastades i
permetrà mantenir en millors condicions
de neteja l’entorn d’aquestes àrees (la
majoria situada entre nuclis amb un alta
densitat de població), per diferents
motius:

En primer lloc, aquest nous contenidors
no tenen l’obertura a la part inferior que
provocava filtracions de residus a la via
pública; en segon lloc, el buidatge i
neteja és més àgil i eficient i genera
menys molèsties al trànsit i al veïnat; en
tercer lloc, permeten augmentar la
freqüència de recollida dels envasos,
la fracció que més s’acumula, en els
punts més crítics.

Tot plegat ha estat explicat en roda de
premsa a càrrec d’Albert Camps,
president del Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Oriental, Jaume
Mauri, regidor d’Espais Públics, acom-
panyats per Ignasi Valls, gerent del
Consorci.

Jaume Mauri ha comentat que aquests
contenidors són més nets i són més
discrets, ja que tenen menys volum que
els anteriors. També estan orientats a la
vorera perquè l’usuari pugui fer el
reciclatge sense estar exposats al trànsit
rodat.
La freqüència de recollida augmenta un
dia. Ara es farà quatre dies a la setmana
incloent el dissabte.

Durant la roda de premsa s’han donat
també les dades més representatives de
l’estat de la recollida selectiva al
municipi. L’any passat la recollida
selectiva va arribar al 55%, assolint els
objectius de la UE per a l’any 2020. En
contrapartida, també va créixer el total

de kg de deixalles que genera cada
persona a l’any, fet contradiu els
objectius de contenció de residus i
d’acció contra el canvi climàtic  que s’im-
posen a nivell mundial.

Creixen els kg de residus per habitant
El resum de dades sobre la recollida de
deixalles de l’any 2020 mostra que la
població calderina ha augmentat el total
de kg anuals que genera, passant de
519 kg per persona a 529. Aquesta xifra
indica que un dels objectius de futur
serà invertir la tendència a l’alça iniciada
l’any 2013.

Augmenta el percentatge de recollida
selectiva
En paral·lel, Caldes de Montbui ha

reciclat el 55% dels residus l’any 2020,
superant així l’Objectiu UE del 50% de
reciclatge i quedant-se a 5 punts
d’assolir l’objectiu del Programa general
de prevenció i gestió de residus i
recursos de Catalunya (2013-2020), que
el situava en un 60%.

Decreix la fracció resta
En aquesta línia, a Caldes de Montbui
ha disminuït la fracció resta, passant de
247,5 kg/persona/any el 2019 a 236,1
el 2020.

Disminueixen els impropis de la fracció
orgànica
L’any 2020 es baten rècords i la fracció
orgànica arriba a les plantes de
reciclatge  amb un 1,44% d’impureses,
amb el conseqüent estalvi que suposa
per a l’Ajuntament i la ciutadania
aconseguir una orgànica lliure
d’impropis.

Finalment, de l’any 2020 es giraran 1.330
rebuts d’habitatges amb tarifa reduïda
per fer la recollida selectiva.

A

JDB

JDB
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Es presenta el projecte guanyador
per al nou tanatori

amí, tornada a l’origen” és el
projecte guanyador del concurs

d’idees pel nou tanatori fet públic per la
Fundació Santa Susanna. Dels 6
projectes arquitec-tònics que es van
presentar, La Mangrana Arquitectes,
l’equip format per Sara Martínez, Ivan
Riba i Meritxell Solà han guanyat el
concurs.

Segons van manifestar, la idea que van
presentar va partir de la vida, intentant
mostrar un camí agradable, digne, amb
pau i serenor.
L’edifici vol tenir una integració amb el
nucli antic i la riera, generant un petit
camí d’entrada que sigui amable.
Els materials d’obra seran nobles i
humils, amb fusta i acabat de formigó.

El nou tanatori s’ubicarà al Jardí de la
Fundació Santa Susanna, un terreny
davant les Hortes i l’aparcament del
Centre-El Sindicat, just al costat de la
sala de vetlles actual.

El jurat ha estat format per Isidre Pineda
i Xavier Blanco, president i vicepresi-

dent de la Fundació, la comissió d’obres
de la Fundacio (Josep Maria Ventura,
Albert Valls, Salvador López i
Assumpció Ros) i el regidor d’Espais
Públics, Jaume Mauri.
Tots ells han destacat la qualitat dels
projectes presentats.

“C El projecte classificat en segon lloc ha
estat “Celobert” dissenyat per Marc Vila,
Oriol Cugat i Berta-Naoko Queralt. En
tercera posició ha quedat “Viarany a
ponent” d’Arquimes, Arquitectura i
Gestió.

El Procicat aprova que bars i restaurants
puguin obrir fins les 5 de la tarda

a consellera de Salut, Alba Vergés,
ha anunciat que el Govern mantin-

drà 7 dies més, fins el 15 de març, el
gruix de les mesures actuals per frenar
la propagació de la Covid-19, però flexi-
bilitza les condicions de determinades
activitats. Així, a partir del 8 de març, els
bars i restaurants podran obrir de dos
quarts de vuit del matí fins les cinc de la
tarda. Fora d’aquesta franja horària, els cli-
ents no podran romandre a l’establiment.

Una altra de les novetats destacades és
en l’àmbit esportiu, on el PROCICAT
manté les limitacions en aforaments i la

necessitat de cita prèvia, si bé ara
permetrà la reobertura dels vestidors, tot
demanant a les entitats i als usuaris que
fomentin un ús responsable.

En l’àmbit universitari, la presencialitat a
les universitats continuarà
fonamentalment reservada a les
pràctiques i les avaluacions, si bé, pel
que fa a les activitats teòriques es
permetrà la presencialitat simultània de
fins a un màxim del 30% dels
universitaris de cada centre i no es
podrà superar aquest percentatge en
cap universitat.

Respecte a les activitats extraescolars,
organitzades dins o fora d'un centre
educatiu, el PROCICAT ha aprovat que
es podran realitzar, però mantenint els
grups màxims de 6 persones per aula
en les etapes d’educació infantil,
primària, i ara també a la secundària, al
batxillerat i als cicles de formació
professional.

Pel que fa als equipaments cívics, es
manté el gruix de les restriccions, però
a partir de dilluns, podran fer activitats
presencials a l’aire lliure per a majors de
60 anys, entre altres mesures.

L

JDB
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equip d’actors i actrius i direcció,
amb representants de TV3 i la

productora Veranda, s’han trobat amb
l’alcalde Isidre Pineda i els regidors
Carme Germà (Patrimoni i Memòria
Històrica) i David Través (Hisenda) amb
l’objectiu d’obrir les portes del rodatge
als mitjans de comunicació locals i
comarcals.
La trobada ha tingut lloc al parc de Can
Rius, un dels escenaris que apareixerà
en més d’una ocasió en aquesta sèrie
que TV3 vol estrenar l’any 2021, segons
ha avançat Oriol Sala-Patau, cap del
departament de Ficció i Cinema de
Televisió de Catalunya. Es rodava una
de les escenes més importants de la
trama, fet que ha permès reunir en una
fotografia gairebé la totalitat dels joves
actors i actrius pels quals ha apostat
aquesta producció.
Pineda, per la seva banda, ha aprofitat
per agrair que Caldes hagi estat triat com
espai principal de rodatge i ha explicat
que el municipi, a més de formar part de
la plataforma per a la promoció de pro-
duccions audiovisual Filmcommission,
va modificar les taxes per tal de
minimitzar la despesa a les produccions
d’interès cultural. D’aquesta manera, ha
afegit l’alcalde, s’afavoreix la indústria
audiovisual catalana i es permet que els
pressupost destinat reverteixi directa-
ment en la població, amb contracta-
cions, consum al comerç local i lloguer

Visita al rodatge de “Moebius”, la sèrie
de TV3 que es roda a Caldes de Montbui

d’espais i privats.
Els mitjans han pogut parlar també amb
Patricia Font, qui dirigeix part dels
capítols de la sèrie, i dos dels joves
actors protagonistes, Sònia Ninyerola i
Manel Llunell.

Caldes, escenari de “Moebius”
Al gener va començar el rodatge de la
sèrie “Moebius”, una coproducció de
Veranda TV i TV3, amb la participació
del Departament de Cultura de la

Generalitat. Creada per Eduard Cortés i
Piti Español, la sèrie consta de 10
episodis de 45 minuts, dirigits pel mateix
Cortés, i s’està rodant a Caldes de
Montbui i altres escenaris naturals.
Al municipi, els equips de rodatge s’han
deixat veure per espais com l’Estació
d’Autobusos, l’Espai Can Rius, el parc
de Can Rius i carrers i comerços del
centre. També hi ha escenes rodades en
habitatges i naus privades i al Farell i al
Polígon Industrial La Borda, entre altres.

"Moebius" és un thriller d'investigació
que no inclou policies al voltant d'un
cas que afecta un alumne de l'institut
de La Farga, un poblet aparentment
tranquil de la Catalunya interior. La
Mamen, la nova professora de
matemàtiques, comença una
investigació pel seu compte que farà
que alguns secrets llargament
enterrats al poble surtin a la llum.

Veranda TV i Eduard Cortés, la
productora i el director de l'èxit
mundial de TV3 "Merlí" -ara França i
Itàlia s'han sumat a fer-ne la seva
pròpia adaptació- es posen al
capdavant d'aquest thriller.

Un rodatge en què es treballa
comptant amb totes les prevencions
per la Covid que s'han de prendre per
fer-lo segur i per enllestir-lo de la millor
manera possible, malgrat les
dificultats.
El repartiment l'encapçala, com a
protagonista, Aida Oset, juntament
amb Andrew Tarbet, Bea Segura, Lluís
Marco, Roger Casamajor, Lluís
Villanueva i Victòria Pagès, entre molts
altres. Al costat d'aquests rostres
coneguts per l'espectador, amb
"Moebius" TV3 torna a apostar, com
ja ha fet amb altres sèries com "Merlí"
o "Les de l'hoquei", per un càsting de
joves i ple de talents emergents.

L’
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Opinió

Més de 600 al·legacions presentades.
Confiem que l’Equip de Govern
revisarà ambdues iniciatives

F

E

inalitzades les campanyes de
recollida d’al·legacions a la

modificació puntual (num. 26) del
POUM i a la construcció d’un apar-
cament provisional als terrenys de la
Reserva Balneària volem informar a la
població que s’han presentat més de
300 al·legacions contra cadascuna
d’aquestes iniciatives municipals, en
total més de 614, recollides en menys
de tres setmanes.

Volem agrair la confiança i l’escalf de la
població a l’oposició a aquests dos
projectes especialment a les persones
que han redactat al·legacions, molt
elaborades, en una línia similar a les

nostres reivindicacions. Tothom ha
ajudat a enriquir l’oposició a aquestes
iniciatives de l’Equip de Govern.

Confiem que el Ple de l’Ajuntament i la
Junta de Govern Local comprenguin i
acceptin els arguments presentats per
una part rellevant  de la ciutadania en
contra de les dues iniciatives.

En conseqüència esperem que la
Reserva Balneària (E9) surti de la llista
de terrenys on la Modificació Puntual
del POUM hi permet la iniciativa «pública
o privada» i es mantingui, com fins ara,
només la iniciativa pública, atès que en
terrenys no urbanitzables no hi ha risc

d’expropiació forçosa ni costos
addicionals per al municipi. Pel que fa
al projecte d’aparcament provisional,
instem l’Ajuntament a trobar, si cal, una
ubicació més adequada, fora de la
Reserva Balneària (E9) atès que tant ERC
com altres grups municipals, han
manifestat la seva voluntat de no
construir res, de moment, a la Reserva
Balneària.

Ens podeu seguir a les Xarxes (Twitter,
Instagram i Facebook) @Noalsaltdelari1
#noalsaltdelariera

No al Salt de la Riera
Caldes de Montbui, a 4 de març de 2021

l passat dissabte 20 de febrer, vam
tenir l’oportunitat de veure el

documental De matinada de Dan Ortínez
Martí, a la sala noble de Can Rius, a
Caldes de Montbui.

Les Entitats Independentistes de Caldes
vam organitzar aquest acte amb la
finalitat de donar a conèixer la repressió
que l’estat espanyol va exercir, mit-
jançant la Guàrdia Civil, contra membres
dels CDR, el setembre de 2019, en el
marc de l’operació Judas.

Com a ponents vam comptar amb Txevi,
encausada, que ens va explicar com
va ser la seva experiència a la presó i
com aquest trasbals ha marcat la seva
vida quotidiana i la dels seus. Va voler
destacar com n’és d’important la
solidaritat de les companyes i com de
reforçats estan els seus ideals.

En David, advocat d’Alerta Solidària, ens
va parlar de com s’encara la defensa
jurídica, plena d’entrebancs per part de
la justícia estatal, i com continuen
treballant per resoldre aquest tipus de

El documental “De matinada” a Can Rius
casos davant d’una enorme màquina
de poder sostinguda per l’estat i els
tribunals, per aplacar la lluita de la gent
quan s’acosten moments claus i
decisius. El setembre de 2019,
s’acostaven les sentències del judici del
procés, i calia infondre por i desconcert
en la societat catalana criminalitzant els
CDR com a terroristes.

En Frederic, membre del grup de suport
d’en Txevi, ens va explicar com es crea
i coordina un grup de suport, que des
del moment en què es coneguda una
detenció, comença a treballar per
canalitzar el suport de la gent fent
activitats de diversos tipus per visibilitzar
el cas. Cal cobrir les necessitats
econòmiques i acompanyar els familiars
en allò que més convingui, perquè
pateixin el menys possible i puguin
mantenir el seu dia a dia.

El documental és de gran valor històric
perquè, a partir de l’experiència de
persones concretes que estan patint la
repressió de l’estat, il·lustra la lluita del
poble català per la seva independència.

Cal destacar el recolzament que van
rebre els familiars per part de Madrileños
por el derecho a decidir, col·lectiu format
per persones de diversos àmbits de la
societat madrilenya que dóna suport al
dret a decidir dels pobles. Una mostra
de solidaritat impossible d’oblidar.
D’altra banda va quedar palesa la
continuada repressió que se segueix
duent a terme sobre persones dels CDR,
a les que s’acusa només per fer actes
de protesta. En aquests casos les
denúncies venen per part dels mossos
d’esquadra i són executades per
tribunals amb seu a Catalunya.

L’acte va comptar amb nombrós públic
que va omplir l’aforament màxim
permès de la sala, i va valorar molt
positivament la represa de l’activitat
antirepressiva,   després del llarg
confinament.

Assemblea Nacional Catalana de
Caldes, Caldes Groga, CDR Caldes
de Montbui, Grup de suport Xènia
absolució, Grup de suport a Raül
Romeva, Òmnium Vallès Oriental



Dia de la Dona
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Commemoració del Dia de la Dona Treballadora al Molí de l’Esclop

Fotos: MMB



Dia de la Dona

L’Espai d’Art Casino va acollir la inauguració de l’exposició “Dones en complicitat III”.

Catifa floral d’Acció Cívica Calderina per commemorar el Dia de la Dona
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www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
05/03/2021
Núm. Oferta
304451 AUX COMPTABLE /

ADMINISTRATIU (Junior)
304342 NETEJADORA

(AMB VEHICLE PROPI)
304240 ENGINYER PROGRAMADOR

(ROBOTS, PLC’S)
303964 CONDUCTOR/A MAQUINÀRIA

CONSTRUCCIÓ
303859 ESTETICISTA
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

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.

Procés de preinscripció
per al segon cicle
d’educació infantil,
educació primària i
educació secundària
obligatòria curs 2021-
2022
Aquest any s’incorporen novetats
importants relatives al procés de
preinscripció.
Tota la informació la trobareu a:
caldesdemontbui.cat/
preinscripcioimatricula2122

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Març 2021
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 22 de març.
Les dones que vulguin fer consultes, han
de demanar hora trucant al telèfon 93 865
54 20. Aquest servei, dut a terme per
advocades, és absolutament confidencial i
ofereix la possibilitat de consultar sobre
qualsevol dubte o problema que afecti les
dones: drets familiars, violència de gènere,
conflictes per propietats, drets laborals,
conflictes penals, assetjament, maternitat,
etc. L’atenció és telefònica per garantir les
mesures de prevenció i seguretat necessà-
ries per la Covid-19.

Enquesta ciutadana sobre
l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania
L’Ajuntament us convida a participar a
l’enquesta sobre l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania. Podeu fer-ho de l’1 al 31 de març,
presencialment a la mateixa oficina o
telemàticament  a:
https://forms.gle/nhWoK4uGyhr3T5sq8

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.

OAC360º. Ajuda a la
tramitació electrònica
L’OAC360º és el servei d’assistència
ciutadana que té per objectiu donar suport
personalitzat en la tramitació electrònica.
Podeu accedir-hi trucant al T.93 865 14 40,
enviant un A/e. a:
oac360@caldesdemontbui.cat o omplint el
formulari que trobareu a:
www.caldesdemontbui.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

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



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.

E
Al·lèrgies de primavera

l canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica són dos dels factors determinants
per a l'augment de les al·lèrgies primaverals, perquè afavoreixen els pòl·lens.

No tots els anys hi ha la mateixa quantitat d'al·lèrgies, perquè dependrà en gran
manera també de les pluges que hi hagi hagut durant l'any, de la vegetació de la
zona i del clima en el qual ens trobem.
Els símptomes més comuns de l'al·lèrgia a la primavera són picor en els ulls,
esternuts, degoteig nasal, èczemes i crisis asmàtiques. Cada vegada és més
freqüent en nens, i també es dóna més a les ciutats que en el camp, a causa de la
contaminació anteriorment comentada.

Per a prevenir els efectes d'aquesta, aquests són alguns consells:
- Evitar les activitats a l'aire lliure en les hores del dia on hi ha més concentració de
pol·len, que sol ser de 6 a 10 del matí i
de 7 a 10 de la tarda. També si s'està a
casa, procurar tancar finestres a
aquestes hores.
- Usar ulleres de sol quan se surti al carrer
- Dutxar-se en tornar a casa, per a
eliminar d'aquesta manera les
possibles restes de pol·len que hagin
quedat en el cabell, la pell i la roba.
- No dormir prop d'arbres i plantes.
- Mantenir les finestres tancades quan es viatja amb cotxe.
- Tenir a mà els medicaments receptats per l'al·lergòleg.
- Si practiques exercici, fes-ho a casa o allunyat de parcs i plantes.

La diferència entre l'al·lèrgia i el constipat, és que la primera roman activa
pràcticament tota la primavera, o almenys, durant les setmanes en què es dóna
una major pol·linització, mentre que el refredat desapareix en tres o quatre dies.

réssec, kiwi i plàtan. Aquestes són les tres fruites que més al·lèrgies produeixen
als nens. Encara que el més probable és l'existència del que es denominen

les al·lèrgies creuades. És a dir, un nen al qual li produeixi al·lèrgia el préssec,
possiblement també li farà al.lèrgia l'albercoc i la pruna. Pel que fa al préssec,
existeix la creença que és el pèl de la pell el que produeix les reaccions, tanmateix,
això no és del tot cert, ja que moltes de les persones que són al·lèrgiques a
aquesta fruita, també sofreixen les seves conseqüències quan la pelen.
Entre els símptomes més comuns que es produeixen i que ens poden alertar i
avisar que els nostres fills tenen algun tipus d'intolerància a algun aliment són:
inflor en la cara, sobretot i majoritàriament de la llengua, llavis i ulls, blaus o taques
en la pell i picor en la gola o altres zones del cos. Encara que la millor prevenció és
l'abstinència d'aquests aliments, existeixen tractaments actualment que
consisteixen a anar administrant al pacient petites dosis de l'al·lergogen en qüestió,
amb l'objectiu que l'organisme el vagi tolerant a poc a poc. No obstant això, en
aquests casos és important seguir estrictament les indicacions dels especialistes
per a evitar complicacions.
Gran part de les al·lèrgies desapareixen amb el temps, sobretot aquelles que han
començat en edats molt primerenques, sent més habitual que continuïn durant
un llarg període de temps o fins i tot tota la vida, les sorgides ja en l'adolescència
o l'edat adulta. EVA REMOLINA

Les fruites que més al·lèrgies
produeixen
P



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)

1313131313

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

U

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Avantatges d'un Hort Urbà
n hort urbà és un espai cobert o no dedicat al cultiu d'hortalisses, verdures i
plantes aromàtiques. Saber l'origen del que consumim, voler menjar més sa

i cuidar el medi ambient són les raons principals per les quals moltes persones
decideixen construir el seu propi hort a casa. Aquesta pràctica ha crescut d'una
forma exponencial en les últimes dècades perquè ha augmentat la conscienciació
sobre la protecció del planeta, i encara més l'últim any, a causa del confinament
per la pandèmia.

Els avantatges que comporta tenir un hort a casa són entre altres:
- És un excel·lent antiestrès, perquè suposa una activitat relaxant i divertida, que a
més, pot realitzar tothom independentment de la seva edat.
- Es consumeix més saludable.
- Es redueixen el nombre d'intermediaris, per la qual cosa suposa un estalvi
significatiu en la compra de verdures i hortalisses.
- Permet un control de la sembra durant tot el procés.
- És una forma ideal d'ensenyar i educar als teus fills a comprendre i respectar la
naturalesa. Amb el, aprendran tot el cicle de creixement dels aliments i a més
afermaran valors com el d'assumir responsabilitats.

- Passéssiu temps de
qualitat en família.
- S'obtenen productes
frescos, sense pesticides
ni productes químics.
- Elimines el plàstic amb el
qual emboliquen la fruita i
la verdura quan la compres.
- Es realitza exercici físic.
- Augmenta el consum de
producte de temporada, per
la qual cosa el seu sabor
també és més saborós.
- Es pot construir en gairebé

qualsevol espai, no fa falta tenir grans terrenys, es pot realitzar en qualsevol terrassa
o fins i tot balcó, per petit que sigui.

No obstant això, com en tot també hi ha alguns desavantatges que has de valorar
abans de decidir-te per instal·lar un.
- Requereixen molta dedicació, tant en el moment de la sembra, reg, compte,
abonament, etc.
- Perquè del rendiment esperat cal tenir pràctica, per la qual cosa al principi pot
costar una mica.
- Cal evitar la contaminació de metalls pesants que emeten els cotxes, entre altres,
sobretot si aquests horts es fan en les grans ciutats.

Per a construir un hort a casa, has de tenir en compte els següents consells:
- Tria un lloc on de la llum natural la major part del dia. La millor orientació és la de
sud i sud-oest.
- En comptes de tests, utilitza les taules de cultiu o jardineres grans creades per a
aquest efecte. Amb elles aconseguiràs la profunditat necessària per a aquests
cultius, que és d'un mínim de 30 cm, excepte per a les aromàtiques que requereixen
menys. Millor també si té potes i està a la nostra altura, així evitarem haver-nos
d'ajupir constantment. Si compten amb rodes, ens permetrà desplaçar-ho i orientar-
los a la llum segons la temporada.
- Empra un substrat orgànic que retingui els nutrients fonamentals. La mescla
ideal es compondria d'un 40% de fibra de coco i el 60% de bicompost.
- Encara que poden utilitzar-se llavors, és millor partir de plantetes, perquè el
creixement serà més ràpid i requereixen menys cura.
- Instal·la si és possible un sistema de reg, li procuraràs sempre la humitat que
precisa i no hauràs d'estar tan pendent d'ell. EVA REMOLINA
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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 dolços fregits
Ingredients:
1 ou
1½ tasses de farina de blat (210 grams)
½ tassa de sucre (100 grams)
1 culleradeta de pols d'enfornar o llevat
químic tipus Royal
250 centímetres cúbics de llet
1 culleradeta d'essència de vainilla

1 mica de sal
Oli per fregir
Sucre per decorar

Preparació:
Per fer aquests bunyols dolços
casolans començarem per treballar els
ingredients secs. Per a això, tamisa en
un bol la farina amb la sal, el levat en
pols i el sucre.
El tamisat garanteix que els ingredients

es reparteixin de manera uniforme i no
quedi una massa amb grumolls. A més,
afegeix aire i aconsegueix que els
bunyols quedin més esponjosos.

Incorpora la llet i l'ou a poc a poc i ves
barrejant fins a aconseguir una massa
homogènia. Per aconseguir-ho, pots fer

un buit en el centre dels ingredients secs
i abocar la llet en el centre lentament. Si
vols, pots fer servir una batedora
elèctrica.

Per acabar amb la massa dels bunyols
dolços, afegeix l'essència de vainilla
per donar-li un toc d'aroma i sabor.
Si vols, també pots utilitzar altres
essències típiques de postres com
ratlladures de llimona o taronja.

Ara que ja tens la massa dels bunyols
llista, escalfa una olla amb suficient oli.
És important que els bunyols surin en
l'oli, així que procura escalfar la quantitat
necessària.

Quan estigui ben calent, ves afegint
porcions de massa amb ajuda d'un
cullerot i fregeix els bunyols fins que es
daurin per una banda i de l'altra, durant
uns 2-3 minuts màxim.

Retira els bunyols i reserva'ls en un plat
amb paper absorbent per eliminar
l'excés d'oli i, si vols, cobreix-los amb
una mica de sucre per decorar.



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

NET BULLON Empresa de neteja

Veritable satisfacció
Moltes persones que s’han donat a la beguda o que han caigut en situacions
d’immoralitat ho han fet a causa que no podien trobar una satisfacció genuïna. Creien
que podrien aconseguir-la si sobresortien en algun camp d’activitat, o si es casaven
amb una persona notable, o si guanyaven molts diners o adquirien coses que altres
admirarien. Però les freqüents històries de matrimonis estripats, de vides lliurades a
la droga, i fins i tot de suïcidis de moltes de les persones dedicades a l’espectacle
assenyalen el desencís que prové d’una vida sense Déu.  Es evident que el simple èxit
no dóna satisfacció duradora al cor. Tampoc ho dóna el casar-se amb la noia més
bonica ni amb el millor atleta de l’escola. Conec a alguns nois i noies que van fer això,
només per experimentar aviat tal misèria que desitjaven ja veure’s lliures del llaç
matrimonial. I el noi que creia que s’havia fet l’amo del món quan va comprar-se un
atractiu automòbil esportiu, s’està tornant més i més insatisfet amb ell degut als alts
terminis mensuals que ha de pagar.
La bellesa física i l’energia atlètica no duren molt de temps. Aquells cobejats automòbils
s’oxiden, es desgasten o passen de moda.  Els grans èxits són, més tard, i
inevitablement, sobrepassats pels d’alguna altra persona.
Només Déu i la pau i el goig que Ell dóna duraran per sempre.  Obrim, doncs, el nostre
cor al Senyor, i busquem conèixer-lo millor. Només Ell és la font de tota veritable
satisfacció.

Herbert Vander

Se ofrece chica para limpiar.
Seria, respondable y muy
trabajadora.
Ana. Tel. 642 809 909

S’obre la convocatòria per a sol·licitar
les subvencions per al pagament del
lloguer per a persones grans de l’any
2021. El termini és fins el 30 d’abril.

Es tracta de subvencions per al
pagament del lloguer, en règim de
concurrència competitiva, per facilitar
l'accés i la permanència en un habitatge
en règim de lloguer a persones de 65
anys o més en risc d’exclusió social.

Dirigit a persones que siguin titulars
d'un contracte de lloguer que consti-
tueixi el seu domicili habitual i perma-
nent al territori de Catalunya, que, a l’any
natural de la convocatòria, tinguin 65
anys o més.

La quantia mensual de la subvenció es
determina per la diferència entre l’import
del lloguer (lloguer concertat) i l’import
que hauria de pagar (lloguer just). Si
l’import de l’ajut és igual a l’import de la
renda de lloguer, la quantia de la
subvenció serà del 40% de l’import de
la renda de lloguer, amb un màxim de
2.400 euros anuals per habitatge, amb
un màxim de 200 euros i un mínim de
20 euros mensuals.

Els ingressos computables per a
l'obtenció de la subvenció, en relació
amb la declaració de l'impost de la renda
de les persones físiques (IRPF) de
l'exercici 2019, estan constituïts per
l'import resultant de la suma dels
ingressos de la base imposable general
(casella 435) i de la base imposable de
l'estalvi (casella 460), menys el saldo net
de la casella 420. L'IRSC per a l'exercici
2019 és de 7.967,73 euros anuals, en
els termes previstos.

Els models dels impresos normalitzats
de les sol·licituds es poden obtenir
telemàticament.

Subvencions per al
pagament del lloguer
per a persones grans.
Convocatòria 2021




