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Agenda
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.

Dissabte 20 de març
19h
Espai d’Art Casino
Parlem d’Art. “Màscares”. Presencial i per
zoom, a càrrec de la pintora Marta Duran.
Amb la presència de la regidora de
Cultura, Laia Cuscó. Org. Artsgrup.

Diumenge 21 de març
18h
Conferència online
Conferència “Covid-19, una pandèmia
mundial”, a càrrec del calderí Daniel
López Codina, Doctor en Ciéncies
Físiques. Investigador del grup de
Biologia computacional i sistemes
complexos. Professor titular UPC i

president de Caldes Solidària. La
conferència revisarà l’evolució de la
pandèmia a diferents paisos del món.
Intentarà entendre les causes dels
diferents comportaments.
Es reflexionarà sobre què ens cal
aprendre per afrontar millor la seguent
pandemia. Serà via online i per asistir
cal inscriure’s al mail:
inscripcionssupcm@gmail.com abans
del dissabte 20 de març i s’enviarà el
link a totes les persones inscrites.

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.

.........................................................
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Un any de Covid

E l 14 de març ha fet just un any que
es declarava el confinament per

l’esclat de la pandèmia generada per la
Covid-19. La pandèmia va suposar
l’anul·lació dràstica de la vida social i
cultural, i tot un canvi en la manera de
fer i d’oferir els serveis. Uns canvis que,
com el teletreball, el comerç on-line o la
tramitació en línia, han arribat per quedar-
se.
Coincidint amb el primer any de
l’arribada de la pandèmia a Caldes,
l’Ajuntament ha fet aquest dilluns un acte
institucional per recordar les víctimes
que s’ha cobrat l’any de pandèmia a
Catalunya, per explicar - amb dades a la
mà - quina ha estat la reacció municipal
davant el nou escenari i per avançar
l’aposta de futur del govern municipal
per sortir de la crisi.

L’alcalde Isidre Pineda, acompanyat per
l’equip de govern, ha fet un balanç
d’aquest any de pandèmia i com s’ha
donat resposta des de l’Ajuntament.

Des del minut zero, l’aparell municipal
es va mobilitzar i desplegar per
continuar arribant a tota la gent
necessitada i usuària dels diferents
serveis municipals, sobretot dels
serveis socials. Es va habilitar 80 llocs
de teletreball que van permetre donar
resposta als serveis essencials en els
dies més crítics de l’estat d’alarma. Avui,
el 100% dels serveis, salvant serveis que
han de ser forçosament presencials,
estan preparats per treballar a distància,
com l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) o l’OMIC, entre d’altres.
També l’Ajuntament va donar suport
logístic a les escoles calderines per
acabar el curs 2019/20 fent diferents
intervencions d’urgència, com
connectar a 127 famílies i repartir 41 lots
de materials escolar bàsic durant el
confinament domiciliari. El suport
municipal ha continuat per tal de poder
iniciar el curs 20/21 en condicions de
seguretat.
De fet, infants, joves i persones
vulnerables són les més necessitades

Balanç del primer any de pandèmia
a Caldes de Montbui

d’atenció i per això els serveis socials i
els d’atenció a les persones van ser els
més mobilitzats des del primer moment,
vetllant per que les persones usuàries
de serveis com el Rebost Solidari, la
Teleassistència, el Servei d’Atenció a
Domicili (SAD), el Servei d’Assessoria
Jurídica per a dones, o el Servei
d’Acollida i inclusió ciutadana no
quedessin desateses amb el
confinament. També durant aquest
període, la regidoria d’Igualtat,
Feminisme i Polítiques LGTBI+ ha creat
el SAI, un nou Servei d’Atenció Integral
LGTBIQ+.

L’anul·lació del Mercat de l’Olla va
marcar l’inici de la pandèmia a Caldes
La fira del Mercat de l’Olla i la Caldera
que s’havia de celebrar a Caldes el cap
de setmana del 14 i 15 de març del 2020
va ser el primer gran acte que es va
suspendre al municipi a causa de la
Covid-19. De fet, el 14 de març el govern
central declarava ja l’estat d’alarma a tot
el territori. A partir d’aquí vindria tot un
reguitzell d’anulacions vinculades als
diferents estadis de confinament que al
llarg d’aquest any hem anat vivint i
durant el qual els diferents equipaments
i serveis municipals han anat generant
iniciatives, accions i serveis per

Campanya infantil durant el confinament.

Neteja i desinfecció dels contenidors durant el confinament.
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Un any de Covid
mantenir l’activitat municipal i la
prestació dels serveis, adequant-ho
sempre a les necessitats de cada
moment.
Aquell mateix cap de setmana del
Mercat, i com a actes paral·lels, hi havia
prevista la inauguració d’una exposició
sobre els presos polítics a Thermalia, un
concert de l’Orquestra Municipal a Can
Rius i una representació musicada de
la Llegenda d’en Serrallonga a càrrec
dels alumnes de violoncel de l’EMM
Joan Valls en col·laboració amb l’escola
de música de Vic.
Tot va quedar anul·lat. La vida social es
va estroncar.
Després del xoc inicial, els diferents
equipaments i departaments municipals
van anar reinventant formules i maneres
de continuar oferint els serveis. L’activitat
municipal havia de continuar i reprendre
els lligams amb la ciutadania que, de
sobte, s’havia quedat confinada i
incomunicada. Tothom va anar trobant
el seu camí per a reconnectar-se: els
diferents departaments de l’Ajuntament,
el Museu Thermalia, l’Escola de Música,
el Taller d’Art, l’Escola d’Adults, la
Biblioteca, els serveis esportius
municipals, etc...

Algunes de les primeres accions
sorgides del confinament
Així, aquell mateix mes de març, l’EMM
va engegar el projecte “Música des dels
Balcons” que va durar 2 mesos i en el
que cada dilluns hi participaven una
vintena de persones enviant els seus
videos. Així, cada dilluns a la tarda,
Caldes emanava música a partir d’una
cançó que la gent es preparava,
interpretava i cantava. Unint les veus, la
ciutadania de Caldes se sentia unida.
Després van venir d’altres iniciatives
com la del Museu a Casa de Thermalia
que explicava a través de les xarxes
Socials els diferents racons i espais del
poble, en un intent d’acostar el Museu
a la ciutadania, ja que aquesta no podia
anar al Museu.

Altres iniciatives van ser la de les
imatges des dels balcons que també va
promoure Thermalia, o els concerts i
sessions on-line que va organitzar
l’Escola de Música.

Mica en mica, els actes i  les activitats
que s’havien de continuar anul·lant
anaven trobant formats alternatius,
anaven millorant la seva presencia a

Prestatges d’aliments buits en alguns supermercats els primers dies de la pandèmia.

Cartells avisant de la falta de mascaretes o de l'anul·lació de les cerimònies religioses.

El confinament ens va portar imatges de places i carrers buits i silenciosos.

MMB

JDB

JDB
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Un any de Covid
través de les xarxes. Fins i tot, el brou
de l’emblemàtica Fira de Nadal va trobar
la manera de continuar arribant a la gent,
a través de la venda del caldo embotellat.

Pla de futur per sortir de la crisi
Un cop parat el cop, ara toca posar en
marxa un pla per fer que Caldes de
Montbui surti de la crisi sense deixar ni
una sola persona enrere. Un pla, en el
que ja treballen els diferents serveis
municipals, i que gira al voltant dels
següents eixos anunciats pel govern en
la compareixença feta aquest matí:
· Establir mesures i garanties de cohesió
social i evitar la cronificació social
· Tirar endavant polítiques del segle XXI
en matèria d’acció climàtica, feminisme
i igualtat, habitatge, educació, cultura,
inclusió social i noves formes d’enten-
dre l’urbanisme com un element trans-
formador i cohesionador.
· Dissenyar accions de recuperació eco-
nòmica basades en la detecció i posada
en valor de les riqueses patrimonials,
naturals, econòmiques i socials.
· Impulsar la inversió pública com un
motor per a la incentivació econòmica
del territori i la promoció de llocs de
treball Les administracions han d’assu-
mir la despesa com una responsabilitat
col·lectiva, sense aturar l’economia
local i sense contemplar les retallades
com una opció i tornar a caure en els
errors de la darrera crisi econòmica.
· Invertir en cultura i en la recuperació
de la vida de poble i de l’activitat social,
artística i cultural que defineix el nostre
municipi, amb el compromís i l’obli-
gació de reinventar-nos per no perdre
tot el que aquesta vila ha construït
durant segles.

El risc de brot a dia d’avui
A dia d’avui, les dades de moment no
són molt positives a Caldes.
Els últims 14 dies s’han diagnosticat
amb PCR i test d'antígens 94 casos, i
els últims 7 dies, 41 casos.
Malgrat tot, la taxa de reproducció de
l’epidèmia ponderada setmanalment
(rho7) és de 0.59 (l’epidèmia creix si és
superior a 1).
L’índex de risc a principis d’aquesta
setmana és de 286.87 (Molt alt).
A Sant Feliu de Codines tenen un índex
de risc de 787.44, a Palau-Solità i
Plegamans de 93,42, a Sentmenat de
599,67, a Santa Eulàlia de Ronçana de
196,02, mentre que a Lliçà d’Amunt
tenen un índex de risc de 259,34.

Parcs infantils precintats per evitar el seu us.

El mercat setmanal es va reubicar i es van extremar les mesures de seguretat.

Toc de queda i confinament nocturn encara present.
JDB

JDB

JDB
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Lloll Bertran i la Coral Sant Jordi
diumenge 21 de març al Casino
La Coral Sant Jordi ofererirà un nou concert
del programa “Cançons i arrels.
Els modernismes musicals” a Caldes de
Montbui en el marc del XII Cicle Musicasino.
De la mà de l’actriu Lloll Bertran, farem un
viatge des d’Anglaterra a Hongria, passant
per Escandinàvia i Bohèmia, per finalitzar la
ruta a Catalunya, a través de les cançons
que alguns dels autors més importants de
cada país van escriure, gairebé sempre,
sobre textos populars o d’escriptors de la
pròpia nació.
Venda d’entrades en línia i a la taquilla del
Casino dijous i diumenge de 17.00h a 19h.
Preu: 12 - 15 euros..........................................................................................................................................................

Anem al Casino

l Museu Haegeumgang i el Museu
d’Art Yukyung de Corea son els

impulsors d’un festival internacional
d’art, que busca el desenvolupament
creatiu d’art contemporani en pintura,
fotografia, escultura, instal·lació, vídeo
o gravat amb artistes de tot el món.

Sota el tema “Peace, Again” en el marc
del 7th Geoje International Art Festival
han tornat a fer la crida a participar-hi
artistes de tot el món, on jurats
internacionals s’encarreguen de la
selecció  d’obres presentades en
aquesta mostra, com l’artista, Glòria
Grau, membre jurat espanyol i
impulsora, entre molts d’altres events,
de la Nit d’Art de Calafell.

Les obres de quatre artistes calderins:
Esther Tenedor, Xavier Mallol, Quim
Dasquens i Ferran Fontanals, membres
d’Artsgrup, són entre les finalment
escollides per ser presents en aquesta
mostra internacional, que obrirà les
seves portes el mes de setembre
d’enguany, i que després s’exposarà en
altres museus de Corea.

S’han seleccionat 18 artistes espanyols:
2 de Madrid i Toledo, 2 de Galicia i els
altres són de Catalunya, d’entre els
quals hi ha els 4 calderins.
De totes les obres exposades, els jurats
en triaran 30 amb les que es farà una
nova gran exposició a Seul i Buzan.
Esperem que els quatre artistes
calderins també siguin presents en
aquesta nova oportunitat i els felicitem
per presentar l’art calderí al món.

4 membres d’Artsgrup seleccionats per
exposar a Corea
E

Obra d’Esther Tenedor que participarà
a l’exposició.
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l col·lectiu «No al Salt de la Riera»
ens congratulem que l’Equip de

Govern de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui hagi informat públicament que
estimarà les més de 300 al·legacions
presentades contra la modificació (num.
26) del POUM i que, finalment els
terrenys de la Reserva Balneària, si fos
el cas, es desenvoluparien com fins ara
a través d’un Pla Especial d’iniciativa
pública. D’aquesta manera
desapareixerà del text la referència a la
iniciativa pública o privada. No tenim
cap dubte que ho llegirem així al text
modificat que aprovarà el Ple Municipal
a finals d’aquest mes de març.

Volem agrair a les persones que van
signar les al·legacions el seu
compromís amb la preservació de

Bones notícies. L’Ajuntament atura la
modificació (núm. 26) del POUM.
Confiem que finalment l’Equip de Govern
també aturi el projecte d’aparcament

l’entorn agrari de Caldes i l’escalf que
en tot moment ens han manifestat.
Sense el seu suport, segur que no ho
hauríem aconseguit. Moltes gràcies.

En paral·lel amb aquesta modificació
del POUM, la Junta de Govern Local
també va aprovar inicialment un projecte
d’obres en aquesta zona que incloïa,
en una primera fase, la construcció d’un
aparcament per 12 autocaravanes i 50
turismes (amb els seus accessos,
enllumenat i serveis d’aigua i
clavegueres) i una segona fase amb un
aparcament d’uns 400 cotxes. A aquest
projecte també s’hi han presentat unes
300 al·legacions en contra. D’aquest
projecte i d’aquestes al·legacions,
l’Equip de Govern Municipal, de
moment, no n’ha donat resposta.

Esperem que, finalment, també aturi el
projecte. «No al Salt de la Riera»
continuarà actiu en aquest conflicte.

És així que el col·lectiu «No al Salt de la
Riera» ha convocat una reunió amb els
diferents grups municipals per parlar
d’aquests dos projectes i explicar quina
és la nostra visió. La reunió serà demà
dijous 11 de març. Esperem poder
explicar directament amb detalls els
arguments que defensem a tots els
grups que integren el Consistori,
govern i oposició.

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

No al Salt de la Riera

l passat diumenge, un grup de veïns del barri
de la Bolera es van concentrar en protesta per

l'emplaçament del nou projecte d'habitatge jove
promogut per l'Ajuntament de Caldes.
Ignasi Llaurador, un dels veïns promotors de la
protesta, va manifestar que no estan en contra que
vagin joves a viure al barri, sinó que consideren
que el projecte d'habitatge jove és una agressió
urbanística perquè s'està parlant de fer un bloc de
3 nivells enganxat a la paret de la casa veïna.
Francesc Cerdà, president de l'Associació de
Veïns de la Bolera, va comentar que l'espai on es
vol ubicar l'habitatge va costar molt aconseguir
perquè fos una zona verda pels gossos.
També es pregunten per què no es fa en altres
emplaçaments com la zona del Molí d'en Ral o al
carrer Buenos Aires, un espai recentment adquirit
per l'Ajuntament.
Finalment creuen que es vol desfer una zona que
està integrada fent mal als veïns que estan al costat
i que cal buscar solucions més a llarg termini. JDB

Nova concentració de veïns de la Bolera
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a zona balneària de Les Cremades
(7,5 hectàrees situades sobre el parc

de Can Rius, a l’oest de la Riera), mantin-
drà la titularitat pública i es retira l’opció a
l’impuls de projectes de titularitat privada.
Serà així després que el ple de març
estimi les 350 al·legacions de ciutadania
calderina que s’oposa a la doble
titularitat de possibles projectes balnearis
a l’altre costat de la Riera de Caldes.
Ho han explicat en roda de premsa
l’alcalde, Isidre Pineda, i el regidor
d’Espais Públics i Planejament Territorial,
Jaume Mauri i la portaveu del govern,
Núria Carné.
Alcalde i regidor han explicat que
l’esperit de la modificació era facilitar la
creació d’un espai balneari en un
equipament destinat a donar servei a la
ciutadania, un projecte de difícil impuls
des de la iniciativa pública. En estimar
les al·legacions i mantenir la titularitat
pública en exclusiva, es redueixen les
opcions per impulsar equipaments a la
zona, però es garanteix un total control
públic sobre el futur del terrenys situats
a l’oest de la Riera.
Aquest mateix criteri se seguirà en relació
a l’equipament de Mas Manolo, qualificat
com a equipament sociocultural (E4) i
emplaçat en sòl no urbanitzable. Ni en
un cas ni en l’altre, per ser sòl no
urbanitzable, l’Ajuntament corre el risc
de veure’s forçat a fer una expropiació
per ministeri de la llei (instades pel privat)
per part dels propietaris.

Es mantenen les modificacions en els
equipaments en els quals es poden
sol·licitar expropiacions instades pel
privat
Sí es mantenen les modificacions fetes
sobres els terrenys privats en sòl urbà
de Torres i Sayol (destinat a ús socio-
cultural-E4) i de Les Cremades (destinat
a ús esportiu-E7), evitant així el reque-
riment d’expropiacions forçoses per part
dels propietaris.
L’expropiació per ministeri de la llei és
un mecanisme legal que protegeix als
propietaris de sòl qualificat com a
sistemes pel planejament urbanístic i en
el qual només es permet allotjar
iniciatives de caràcter públic d’acord

A la zona balneària, només projectes
de titularitat pública
L amb les diferents casuístiques que

estableix la normativa urbanística
vigent.
En obrir la porta a projectes de capital
privat, l’Ajuntament s’allibera de l’obliga-
ció d’expropiar però es manté l’obliga-
torietat de destinar els equipaments als
usos previstos (socioculturals o espor-
tius).

Zona balneària: terrenys privats i
públics, usos només públics
La zona balneària situada a l’oest de la
Riera és un equipament en sòl no
urbanitzable de 75.000m2, 25.000 dels
quals són propietat pública després de
l’expropiació feta el novembre de 2019.
El POUM preveu que en ells només es
puguin tirar endavant projectes de ca-
ràcter balneari i supeditats a l’aprovació,
per part de la Generalitat i l’Ajuntament,
d’un Pla Especial que garanteixi el
respecte per la singularitat de l’entorn
natural on està ubicada.
L’Ajuntament va proposar al Ple modi-
ficar el POUM per permetre que els
projectes es poguessin fer amb titularitat

pública o privada i ajudar a desencallar
el desenvolupament d’aquests equipa-
ments.
Contra aquesta decisió, la ciutadania ha
presentat 350 al·legacions que l’Ajunta-
ment proposarà al Ple que s’estimin
parcialment i es mantingui com a única
opció l’impúls de projectes de futur sota
titularitat pública.

Dades essencials sobre la zona
balneària de Caldes de Montbui
- Extensió: 7,5 hectàrees
- Propietat:
Públic: 2,5 hectàrees.
Privat: 5 hectàrees
- Qualificació: equipaments en sòl no
urbanitzable d’ús balneari (E9)
- Titularitat de les iniciatives permeses:
només pública
- Titularitat de les iniciatives proposades
al Ple de gener: pública i privada
- En resposta a les al·legacions: es
mantindrà com a única opció la titularitat
pública pel desenvolupament de
l’equipament.
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
12/03/2021
Núm. Oferta
305039 DEPENDENT/A

(PRODUCTES CÀRNICS)
304984 TÈCNIC/A EN UNGLES

(JORNADA PARCIAL TARDES)
304868 COMPTABLE JUNIOR

(JORNADA PARCIAL)
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.

Setmana Santa 2021.
Horaris dels equipaments
i serveis municipals
Amb motiu de les vacances de Setmana
Santa alguns equipaments i serveis
municipals canvien els seus horaris.
Consulteu-los al web:
www.caldesdemontbui.cat.
Tots els equipaments estaran tancats els
dies festius.

Campanya
“Les violències masclistes
contra les dones grans no
són petites. A grans dones,
grans respostes”
Promoguda per la Generalitat s’emmarca
en la idea que les dones, tinguin l’edat que
tinguin, tenen dret a una vida lliure de
violències masclistes. Els rols i estereotips
sobre les dones grans encara avui són
vigents i es perpetuen pel fet de ser dones
i de tenir una determinada edat, reduint així
els seus drets i oportunitats de viure una
vida plena i lliure.
Aquesta campanya de sensibilització vol
conscienciar sobre les violències
masclistes que pateixen les dones grans i
està dirigida a la comunitat com a agent
transformador d’aquestes violències i amb
l’objectiu de conscienciar la població sobre
la problemàtica de les violències
masclistes en el col·lectiu de dones grans.
Visualitzeu els vídeos a
www.caldesdemontbui.cat

L’OAC 360º us ajuda a
la tramitació electrònica
també per les tardes
L’OAC 360º és el servei d’assistència
ciutadana que dona suport personalitzat
en la tramitació electrònica.
L’horari d’atenció és de 8 a 20 h, excepte
festius i vigílies.
Accediu a través del següent enllaç:
www.caldesdemontbui.cat/oac360; a
través del telèfon 93 865 14 40;
a través del correu electrònic:
oac360@caldesdemontbui.cat; o omplint el
formulari en línia que permet demanar
rebre una trucada.
https://callme.atlassian.net/servicedesk/
customer/portal/5/create/35

Subvencions per al
pagament del lloguer
per a persones grans.
Convocatòria 2021
S’obre la convocatòria de l’any 2021 per a
sol·licitar les subvencions per al pagament
del lloguer per a persones grans. El termini
és fins el 30 d’abril. Podeu descarregar els
formularis i tota la documentació
relacionada a: http://habitatge.gencat.cat/
ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-
lloguer-gent-gran?category=&moda=1
Podeu fer el tràmit presencial a l’Oficina
Local d’Habitatge, recordeu que cal
demanar cita prèvia trucant al número de
telèfon 93 865 56 56.

Obrim el Toc!
L’Espai Jove El Toc torna a obrir amb
aforament limitat i amb totes les mesures
de seguretat. Tardes de dilluns a divendres
de 17,15 h a 20,15 h amb cita prèvia. T. 674
32 35 78

Procés de preinscripció per
al segon cicle d’educació
infantil, educació primària
çi 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/preinscripcio-
imatricula2122
Presentació de sol·licituds: del 15 al 24 de
març per al segon cicle d’Educació Infantil
i Educació Primària: del 17 al 24 de març
per a Educació Secundària Obligatòria.

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.

E
Deures... Sí o no?

ls deures sempre han estat un tema de conflicte i debat. Els nens espanyols
dediquen entre 6 i 7 hores a la setmana a fer els deures, 2 hores més de les que

realitzen la mitjana dels països europeus.
Molts són els defensors però també els detractors a parts iguals que qüestionen
la conveniència o no dels mateixos i molts també els estudis realitzats sobre aquest
tema per a analitzar si el temps dedicat a les tasques escolars a casa, influeixen o
no finalment en els resultats acadèmics.
Un d'aquests estudis i que a més es troba entre els més prestigiosos, és el realitzat
per Cooper, Patall i Robinson que va durar més de setze anys. En ell es va observar
la incidència dels deures en el rendiment escolar i es van adonar que si bé en els
nens amb edats entre 6 i 11 anys no donaven bons resultats, en canvi sí que eren
significatius en estudiants de secundària. També van marcar el temps d'estudi
que ha de dedicar-se aproximadament al dia per a influir de manera positiva en les
notes, ja que un temps superior no modificaria els resultats. Aquests eren:

- De 6 a 11 anys: no influeixen gairebé en res
- De 12 a 15 anys, entre 7 i 12 hores setmanals
- De 16 a 18 anys, màxim de 2 hores diàries

En l'estudi reflectien que inclús més que els deures, la influència positiva era
causada per altres factors com el mateix sistema educatiu, la relació amb el
professor o les tutories personalitzades.

Entre els principals avantatges que suposa fer deures, trobem:
- Reforça l'aprenentatge aconseguit a l'aula.
- Promouen l'autonomia, ja que és el moment en què s'enfronten per si sols i
sense el suport del professor a les seves tasques.
- Creen hàbits de treball, essencials sobretot en assignatures com les
matemàtiques, on la repetició i la pràctica és fonamental per l'assoliment dels
coneixements.

Els que els seus desa-
vantatges, destaquen:
- Creen ansietat tant a
alumnes com als pares,
els quals es veuen obli-
gats en molts casos a fer
de professors després de
les seves jornades labo-
rals.
- Sobrecàrrega de
tasques, atès que molts
nens alhora assisteixen a
activitats extraescolars.
- Desigualtat entre nens de diferents classes socials, ja que molts pares amb
menys nivell cultural es veuen incapaços d'ajudar als seus fills en les tasques, a
més que no poden pagar professors particulars.
- Falta de descans. A part dels deures els nens han de berenar, banyar-se, sopar
o assistir a altres activitats esportives o culturals, per la qual cosa es retarda l'hora
d'anar al llit i no dormen les hores necessàries, vitals per al bon desenvolupament
emocional i físic del nen.
- Dificulten la convivència familiar i els impedeix tenir espai per a l'oci i la socialització
tant amb els membres de la família, com amb altres nens.

Per tant, la conclusió extreta seria... Deures? Sí, però en una quantitat justa, sempre
depenent de l'assignatura i deixant espais per a l'entreteniment i la vida familiar.
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

L’

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Prepara't per a rebre la
primavera… en 6 passos!

arribada de la primavera és un moment veritablement especial. Marca el punt
d'inflexió entre l'hivern, fred i ensopit, i les estacions de més calor, quan la

naturalesa recobra la vida i els dies s'allarguen convidant-nos a esprémer-los al
màxim. Això podria ser una al·legoria perfecta del que hem viscut en l'últim any:
un hivern col·lectiu que, a poc a poc, intentem deixar enrere. Per això, et convidem
a rebre la primavera de la millor manera i en només 6 passos.

1. Combat la sequedat de l'hivern
Precisament perquè la primavera fa de pont entre el fred de l'hivern i la calor de
l'estiu, la nostra rutina de cures sofrirà canvis al llarg de l'estació. Durant els primers
dies haurem de continuar combatent els estralls de les baixes temperatures en la
pell, que són una de les principals causes de la seva sequedat. Però, recorda que
una pell pot ser grassa i al mateix temps estar deshidratada.

2. Cuida't de les al·lèrgies
La primavera és l'època de les flors i també de
les al·lèrgies. Aquestes al·lèrgies es tradueixen
en problemes respiratoris i també derma-
tològics. Així, la pell pot presentar alteracions
en forma de faves generalitzades,inflamació,
cremor, erupcions, descamació, butllofes, etc.

3. Pell a punt per a l'estiu
Per a què ens enganyarem: l'arribada de la primavera ens acosta a les tan desitjades
vacances. Fins que arribi aquest moment, i a poc a poc, ens desfarem dels abrics,
canviarem els pantalons llargs pels vestits i les faldilles, i direm hola a les samarretes
de tirants. Podem començar a treballar la nostra pell amb productes reductors i
reafirmats que ens ajudin a anar agafant to.

4. Protegeix-te del sol... encara més!
Ja saps que la pell cal protegir-la del sol tot l'any. Però precisament perquè la
deixarem més exposada, és important incrementar aquesta protecció. De fet, és
fonamental tenir especial cura durant les primeres exposicions al sol, ja que la
nostra pell no està condicionada per a la radiació, li fa falta melanina i això pot
provocar al·lèrgies solars i fotoenvelliment.

5. Retorna-li la vida al teu cabell
Igual que en la pell, el fred també fa mossa en el nostre cabell, deixant-lo aspre,
sense lluentor i trencadís. Per això, és fonamental reparar-ho des de l'interior, per
a retornar-li la seva salut i vitalitat i preparar-lo per als nous agents externs als quals
haurà de fer front: l'exposició al sol, a l'aigua de la mar i al clor de les piscines. Per
a aconseguir-ho, hauràs d'optar per tractaments que ho hidratin, nodreixin i reparin
en profunditat.

6. Frena la caiguda capil·lar
A la primavera estem molt més exposats a l'exposició solar, la qual cosa, en termes
biològics, té com a conseqüència una acceleració de la renovació capil·lar amb la
finalitat de protegir el nostre cuir cabellut del sol. La conseqüència física? Una
major caiguda capil·lar, absolutament normal, en les següents 4-6 setmanes. Amb
la finalitat d'evitar que els efectes que sofreix el nostre cos amb el canvi d'estació
afectin el nostre cabell, és recomanable aportar-li de manera externa i constant
nutrients necessaris per a mantenir-lo en fase anàgena, de creixement, durant el
temps més gran possible. 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

Recepta mallorquina de llom amb col
Ingredients per a 6 persones:
- 1 quilo de llom de porc tallat a filets
gruixuts (1dit)
- 1 col arrissada
- 2 cebes grans
- 3 tomàquets de ramellet
- sobrassada tallada a trossets petits
- botifarró tallat a trossets petits
- 80 grams de panses
- 50 grams de pinyons
- Aigua
- Oli d'oliva
- Sal i pebre

Preparació:
Separem les fulles de col, procurant
que no es trenquin, les rentem bé i les
escaldem lleugerament en aigua bullent
amb sal, amb un o dos minuts n'hi ha
prou, perquè després acabaran de fer-
se. Les traiem amb cura i les posem a
escórrer sobre un drap de cuina.
Les traiem el tronc més fibrós i les
reservem.
Salpebrem els filets de llom i els daurem
lleugerament en una cassola fonda
amb oli, el just perquè perdi l'aigua. El
reservem.
Agafem una fulla de col, posem un filet

de carn al centre, sobre aquest filet vam
repartir uns trossets de botifarró i
sobrassada, fem un paquetet amb la col
i ho subjectem amb un escura-dents.
Piquem la ceba i el tomàquet menuts. A
la mateixa cassola en la qual hem passat
el llom daurem la ceba a foc lent, si és
necessari afegim una mica més d'oli.
Quan estigui daurada, afegim el
tomàquet i deixem fins que es faci un
sofregit ben fet. Salpebrem, afegim una
mica d'aigua i deixem bullir una mica

perquè quedi tot unit.
Afegim les panses, els pinyons i, amb
cura que no es trenquin, els farcellets
de col (els col·loquem estrets uns contra
els altres i així es trencaran menys).
Afegim una mica més d'aigua, val més
fer-ho a poc a poc perquè els paquetets
no han de quedar coberts del tot.
Deixem bullir a foc mitjà, que faci xup-
xup, fins que la col estigui tendra i es
formi una salseta espessa. Servim
calent. DIT I FET



Serveis

c/ GEORGE LAWRENCE, 10
-  CALDES DE MONTBUI  -

Diumenge:  11 matí: Adoració i comunió
                     11.30h: Escola Dominical

                    per a nens i nenes
Dijous:         19,45h.: Temps de pregàries

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

Reflexions

c/ Sant Pau, 94  -  93 865 48 25
Caldes de Montbui

    Assessorament de la seva
    activitat sense compromís

•  Assessorament Fiscal, laboral i comptable
•  Serveis advocats: Laboral, mercantil i civil
•  Declaració rendes
•  Canvis de nom de vehicles

Tel. 610 25 02 53
c/ Montserrat, 20
Caldes de Montbui

RAMON PICANYOL
Instal.lador Autoritzat

d’Aigua, Gas i
Electricitat

PROGRAMES DE TELEVISIÓ :
. Néixer de Nou: darrer diumenge
de mes a partir de les 10h a TV3.
. Buenas Noticias TV:
Cada diumenge a les 9,45h 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

Missatge del teu fill

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

RECORDA PAPI:
Que si no jugues ara amb mi, quan tu vulguis, ja hauré crescut.
Que l’harmonia entre tu i la mami em donaran seguretat davant la vida.
Que del teu amor depèn la meva capacitat d’estimar quan sigui adult.
Que seré molt feliç quan em portis adormit al meu llit.
Que el que jo aprengui amb tu, ho recordaré tota la vida.
Que si preguem junts aprenc a comunicar-me amb Déu.
Que l’amor i respecte que demostris als semblants, serà l’amor i el respecte
que jo els tindré quan sigui adult.
Que m’agradaria prendre part en les decisions familiars perquè encara que
sigui petitó sóc un membre integrant de la família.
Que us necessito a tu i a la mami, com els meus millors amics.

                                                                                                                         Us estimo

La companyia de circ
DesinfAcció presenta
el 20 de març a les 12 h
l’espectacle de circ
“Com la vida”
al Parc de Can Rius.
Es reactiva la programació cultural
segura a Caldes de Montbui amb una
proposta de la companyia DesinfAcció,
d’en Ferran Devesa, presentant
l’espectacle de circ Com la vida. L’acte
tindrà lloc al Parc de Can Rius el dissabte
20 de març, a les 12 hores.

“Com la vida” és un toc de color a
l’uniforme gris de la pandemia, un
antídot artístic que posa de manifest
diferents realitats coexistents en el
momento actual, convidant d’una
manera simpática a la reflexió personal.
Una metgessa estressada, una nena
que es rebel.la, dos amics que es
troven, les dues cares de la mateixa
moneda d’un equip de desinfacció que
elimina la por i ens retorna el somriure.
Un espectacle multidisciplinar, amb
música en directe, trapezi, corda,
acrobàcia, clown, roda cyr, dansa-teatre
i manipulació de titelles.

Aforament limitat.
Les entrades que tenen un preu de 3
euros es poden comprar des del 4 de
març a www.caldescultura.cat




