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Agenda
Dissabte 27 de març
18.30h
Sala de l’Stage
“Adolescer 2055”, una obra de Joves per
a Joves i grans, que no deixa a ningú
indiferent.
Podeu comprar entrades anticipades a:
www.entrapolis.com

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.

Cada dilluns,
fins a finals de maig
L’Escola Municipal de Música Joan Valls
publicarà al Facebook (Escola
Municipal de Música Joan Valls) i a
l’Instragram (@emmjoanvalls) un vídeo
per mostrar el què es fa a l’escola.

Dijous 1 d’abril
Biblioteca Municipal
18h
Es repren L’Hora del Conte presencial
amb “Va de llibres” , narració i música
per als més petits. Places limitades.
Inscripcions a la mateixa Biblioteca.

Dijous 1 d’abril
Espai d’Art Casino
19h
Presentació de l’exposició de fotografía
“Isiyooneka” (Suahili)) Invisibilitat (de la
dona) a càrrec del calderí Quim
Dasquens. Es podrá gaudir d’aquesta
exposició fins l’11 d’abril.Actiitat
gratuita. Es visita guiada per petits grups.
Org. Artsgrup.

Dissabte 10 d’abril
Casino de Caldes
18h
Sessió de rialles “Sóc feliç” amb Dàmaris
Gelabert.
Preu infantil 10 euros, adult 12 euros.

Premi Atrapallibres
a la Biblioteca
La Biblioteca conjuntament amb nens
de l’Escola El Calderí participen en la
categoria de 9 anys del Premi
Atrapallibres.
L’activitat, convocada pel Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT), té
com a objectiu estimular la lectura i la
imaginació en els infants. La finalitat del
Premi Atrapallibres és convidar-los a ser
jurat real d’un premi literari.
Cada nen s’ha de llegir 3 obres
preseleccionades i després, a partir
d’unes trobades per comentar-les
plegats, cadascú farà de jurat i
s’enviaran les puntuacions com a grup
de biblioteca al ClijCAT.
Enguany la biblioteca i els nens de
l’escola El Calderí hi participen en la
categoria de 9 anys i les obres a llegir
són:
· Bitxopoemes i altres bèsties, de Leire
Bilbao.
· El dia que va arribar la guerra, de Nicola
Davies.
· El llop de sorra, de Asa Lind.
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Seguiment del projecte de l’itinerari de
vianants entre el passeig del Remei
i el camí de Foment

l passat 11 de gener van començar
les obres del que serà un nou

itinerari per vianants al tram inicial de la
carretera del Farell, BV-1243, amb
l’objectiu de donar accés del nucli urbà
del municipi, des del passeig del Remei,
al camí de Castellvell, més conegut per
camí de Foment.

Aquest 18 de març, el diputat d’
Infraestructures i Espais Naturals, Pere
Pons, i l’alcalde, Isidre Pineda,
acompanyats del regidor d'Espais
Públics i Mobilitat, Jaume Mauri, i la
regidora de Truisme i Patrimoni, Carme
Germà, s’han trobat per fer un seguiment
de l’obra que, a dia d’avui, porta
executat un 35% del projecte.

El nou pas estarà situat al costat esquerre
de la sortida nord de Caldes cap a Sant
Feliu fins al trencant de la carretera del
Farell, tindrà accés al càmping del
Pasqualet, i continuarà fins al camí de
Foment, a l’altre costat de la carretera.

Les obres es duen a terme per la
Diputació de Barcelona, titular de la
carretera, i tenen un cost de 385.687,50
euros , dels quals 303.119,77 euros se’n
fa càrrec la Diputació, i de l’import

restant, 82.567,73 euros, l’Ajuntament
de Caldes de Montbui.

La finalització de l’obra està prevista al
mes de juny.

eguint amb la línia d’implementar
vehicles de zero emissions a la flota

municipal, el departament d’Esports de
l’Ajuntament de Caldes ha substituït el
ciclomotor de benzina per realitzar les
tasques de manteniment i consergeria
entre els equipament esportius de gestió
municipal, per un ciclomotor elèctric,
model ASKOLL ES2, amb un cost de
3.439,26 euros.

El nou vehicle s’incorpora a la flota
d’Esports, que compta ja amb una
furgoneta elèctrica NISSAN e-NV200
Combi, adquirida el març del 2020, i una
bicicleta elèctrica cedida per la Diputació
de Barcelona al 2018.

Nou ciclomotor elèctric pel manteniment
dels equipaments esportius municipals

En els últims anys, l’Ajuntament de
Caldes ha anat substituint, de forma
progressiva, els vehicles de la flota
municipal de benzina o gasoil per
vehicles elèctrics. Les brigades de
Serveis Territorials, de recollida de
residus, la Policia Local i els Serveis
Municipals, són departaments que ja
compten amb flotes de cotxes, motos,
furgonetes i segways sense emissions
de partícules contaminants, contribuint,
així, a la reducció de la contaminació
ambiental i acústica.

Per altra banda, l’any 2018, la Diputació
de Barcelona va cedir tres bicicletes
elèctriques per a ús dels serveis

municipals, vehicles que utilitzen de
manera preferent els serveis de
manteniment d’equipaments esportius
i educatius.

S
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ins de la programació del Casino i
en el mar del XII Cicle Musicasino,

diumenge passat va actuar la Coral Sant
Jordi oferint un nou concert del
programa “Cançons i arrels. Els
modernismes musicals”.
De la mà de la coneguda actriu Lloll
Bertran, es va fer 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. La Lloll
va anar introduint cada país abans de
cada un o dos temes musicals que
interpretava la coral, i fins i tot, es
caracteritzava de personatge del pais
com sols ella pot fer. Una tarda musical
molt bona, on tots els espectadors van
poder gaudir.

Lloll Bertran i la Coral Sant Jordi actuen
al Casino
D

MMB

l passat 16 de març, va tenir lloc la
trobada virtual entre representants

de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i
del nou govern del poble agermanat
Saint-Paul-lès-Dax, amb l’objectiu de
refermar la relació entre les dues
viles termals. Isidre Pineda, alcalde,
Núria Carné, regidora d’Europa i
Projecció Exterior i d’Esports, i
Carme Germà, regidora de Turisme
i Termalisme, acompanyats de
tècnics de l’Ajuntament i del
president i la secretària del comitè
de l’Associació d’Amics d’Europa,
Pau León i Mercè Pradas, van
donar la benvinguda al nou govern
i als nous representants del Comitè de
Jumelage (agermanament).

Amb la voluntat generalitzada d’engran-
dir i enriquir la relació entre les dues viles
termals, que data de l’any 2012, en la
trobada, les dues entitats motores de
l’agermanament, l’Associació d’Amics
d’Europa i el Comitè de Jumelage, van

Trobada virtual amb el poble germà
Saint-Paul-lès-Dax

tractar diverses propostes a dur a terme
relacionades amb l’educació, l’esport,
el patrimoni, la cultura i el termalisme.
Com per exemple, fomentar la inte-
gració dels joves en projectes d’inter-

canvi (especialment d’11 a 17 anys) a
través d’associacions i escoles, establir
línies de col·laboració i intercanvis entre
els estudiants del Grau Superior de
Termalisme de Caldes i dels mòduls
professionals que imparteixen a França
(Institut de Termalisme), realitzar un llibre
de cuina conjuntament amb plats
regionals, cursos de francès o una

proposta d’activitat conjunta per
celebrar el dia d’Europa d’enguany que
relacioni els dos municipis.

En la línia de compartir projectes, l’Ajun-
tament de Caldes va presentar un
nou cicle de Termalisme impartit a
l’IES Manolo Hugué, com a retorn
del darrer viatge realitzat amb els
respectius sectors termals,
explorant també noves línies per
continuar en aquest àmbit.

Si les mesures de la pandèmia ho
permeten, es va acordar que una
delegació de Saint-Paul-lès-Dax

visiti Caldes el proper mes d’octubre,
durant la possible Festa Major.
Finalment es va determinar crear
comissions de treball per tirar endavant
tots els projectes que s’havien exposat,
posant, també, especial atenció en
l’any 2022, quan se celebraran els 10
anys de relació entre les dues viles
termals.

E
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e l’1 a l’11 d’abril es podrà veure
l’exposició de fotografia del calderí

Quim Dasquens a l’Espai d’Art Casino.
En aquesta mostra, Dasquens fa visible
la dona invisible a través de les seves
fotografíes dels seus viatges arreu del
món, on es te una visió de la realitat molt
dura de la dona al món perquè moltes
de les societats a nivel mundial són
patriarcals, i això fa que la dona quedi
amb les tasques diaries i pràcticament
invisible. Amb les seves fotografíes ens
traslladarà a l’Àfrica i Àsia. Una exposició
que valdrà la pena veure i que només
estarà 11 dies. La inauguració será el dia
1 d’abril a les 19h a l’Espai d’Art Casino,
on l’autor farà visites guiades amb petits
grups degut al Covid-19. L’entrada és
gratuita. MMB

“Isiyoonekana” a l’Espai d’Art Casino
D

Nova convocatòria de subvencions
extraordinàries Covid-19

esprés que el ple del passat mes
de gener aprovés per unanimitat

una moció presentada per ERC i
JuntsxCat per a la reactivació eco-
nòmica i de suport a les persones,
entitats i empreses de Caldes amb
l’objectiu de pal·liar els efectes de la
covid-19, la Junta de Govern Local del
passat 16 de març va aprovar una nova
convocatòria de les subvencions
extraordinàries COVID-19. Es tracta de
la segona convocatòria des de l’esclat
de la pandèmia, després que se’n
convoqués una primera el juliol de l’any
passat.

La convocatòria actual, que inclou 3
línies de subvenció les bases de les
quals són les mateixes que van regir la
convocatòria del 2020, va adreçada a
les activitats econòmiques vigents,
afectades pel Decret 463/2020, i que
estiguin donades d’alta abans del 13/
3/2020.

L’import total de les subvencions
d’aquesta convocatòria és de 115.000
euros.

Els tres tipus de subvenció que inclou
la convocatòria es desglossen de la
següent manera:
1- Taxa Residus Comercials
S’exclouen d’aquesta convocatòria els
establiments de comerç alimentari al
detall amb superfície comercial de
venda de més de 300 m2.
L’import màxim de la subvenció per
establiment és del 50% de la taxa de
deixalles.
L’import total destinat a aquesta
convocatòria és de 55.000€

2- Ocupació de la Via Pública (Terrasses)
L’import destinat a aquesta convocatòria
és de 25.000 euros.

3- Activitats econòmiques incloses al
sector comercial i serveis a les persones
L’import màxim de la subvenció per
activitat és de 300 euros. L’import total
destinat a aquesta  convocatòria és de
35.000 euros.
La presentació de les sol·licituds és del
25 de març al 3 de maig de 2021.

D

MMB
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Anem al Casino

mb un públic amb ganes de tornar
a gaudir de la cultura que van

exhaurir les 250 localitats permeses
d’aforament, i amb totes les mesures de
seguretat, començava aquest dissabte
al migdia a l’esplanada del Parc de Can
Rius la representació de “Com la vida”
de la Cia. DesinfAcció. Es tracta d’un
espectacle, integrat per una desena
d’artistes (vallesans, del moianès, del
gironès i del barcelonès) i dirigit per
Ferran Devesa, combina diferents

tècniques de circ (acrobàcies aeries,
clown, corda, malabars, roda, trapezi)
amb música en viu i que aborda, de
manera reflexiva, còmica i un punt
irreverent, els canvis que ha suposat la
pandèmia a les nostres vides.

La programació a Caldes d’aquest
espectacle, que justament es va gestar
durant els primers mesos de confina-
ment que la trapezista Mar-i-Cel Borràs
va fer en un poblet de la Segarra, arriba
justament quan es compleix el primer
any de l’esclat de la covid a Catalunya,
i suposa la reactivació de la
programació cultural segura al municipi.

La Cia. DesinfAcció presenta a Caldes
l’espectacle “Com la vida”
A

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.

Dijous 1 d’abril - Espai d’Art Casino
19h Presentació de l’exposició de fotografía “Isiyooneka” (Suahili))
Invisibilitat (de la dona) a càrrec del calderí Quim Dasquens. Es podrá
gaudir d’aquesta exposició fins l’11 d’abril.Actiitat gratuita. Es visita guiada
per petits grups. Org. Artsgrup.

Dissabte 10 d’abril – Casino de Caldes
18h Sessió de rialles “Sóc feliç” amb Dàmaris Gelabert.
Preu infantil 10 euros, adult 12 euros.

JDB

JDB

JDB
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A Electra Caldense Energia
treballem, cada dia, per oferir la
màxima simplicitat i transparència en
els contractes de subministrament
elèctric dels nostres clients.

Per aquest motiu, a partir d’aquest
mes les factures s’emetran el dia 5
del mes següent al període de
consum facturat, en comptes
d’emetre’s a mitjans de mes com fins
ara. El consum facturat s’ajustarà
exactament al mes natural sencer.

Comunicat de canvi de data i període de facturació
Per exemple, el consum corresponent
al tot maig es facturarà el dia 5 de juny i
així successivament.

Per tal de regularitzar el tancament de les
factures en curs, la propera factura
s’emetrà el 5 d’abril i inclourà el consum
corresponent a les lectures des del 15
de febrer fins al 31 de març.

Esperem que aquest canvi faciliti un
millor control del consum d’electricitat.
Qualsevol consulta es pot fer al telèfon

gratuït 900 181 776 , el correu
electrònic:
info@electracaldenseenergia.com
o l’apartat Atenció al Client a:
www.electracaldenseenergia.com.

Atenció al Client
Electra Caldense Energia

ace días vi una noticia trivial de
pasarela donde explicaban que

habían diseñado la mascarilla más cara
del mundo  y desfilaba una modelo con
una mascarilla hecha con diamantes.

La noticia que seguramente pasó
desapercibida para muchos me quedó
sonando en la cabeza.

Yo pensaba, tal como han expresado
muchas personas, que desde el 2020
una minúscula partícula que ha
resultado más letal que un mísil, está
intentando enseñarnos con sangre y a
muerte la fragilidad humana y la
inutilidad de los actos banales  que
antes llenaban nuestra existencia:
coches de lujo, ropa cara, perfumes
sofisticados, maquillaje de grandes
firmas  (para los que se los han podido
permitir)…
Todo esto se supone que habría sido
barrido de un fuerte escobazo por
nuestro implacable profesor Covid ,
pero veo que no!

Estamos en la cuerda floja, caminando
sin respiro luchando por seguir
viviendo a sabiendas de que no somos
dueños de nada y que lo superfluo es
superfluo y que la vida está ahí

El Homo Sapiens y la mascarilla
de diamantes

pendiendo de un hilo y que la muerte
acecha sin escoger víctimas.

Pero el ser humano ahí, dale que te
pego, como ya no se podían lucir los
coches de lujo guardados en garajes,
el maquillaje inútil debajo de la
mascarilla…  cómo se podría presumir?
Equiliquá! con una mascarilla de
diamantes, una gran oportunidad para
alardear.

Como podéis ver no aprendemos ni a
palos.

En los días posteriores al primer
confinamiento salieron los animales de
sus madrigueras, felices respirando aire
limpio y libres de los depredadores de
dos patas que los tenían marginados
del planeta.

Después del primer des-confinamiento
volvimos a salir, ansiosos de libertad y
de consumo, a adueñarnos nue-
vamente de las calles atropellando a
todo tipo de animales por la carretera,
que de pronto se vieron avasallados
por los  terribles Homo Sapiens (creo
que va siendo hora de que nos
arrebaten este título tan distinguido y
para nada merecido).

En paralelo se pone de manifiesto el
cambio climático que ya no sólo
destroza las casas y los cultivos de
Guatemala o Nicaragua, países que
vemos tan lejanos, sino que ahora ya
nos castiga en nuestro propio país.

Aunque Greta Thunber nos suplique
con desesperación que les dejemos un
planeta habitable a las próximas
generaciones, no estamos por la labor.
No podemos, no queremos y no
sabemos cómo hacerlo, es parar un tren
de alta velocidad que de momento se
ha averiado pero que luego seguirá su
camino sin detenerse.

Aunque hay algunos optimistas que
vaticinan un cambio positivo para el
planeta, me cuesta creerlo, cómo se
desmonta un sistema que lleva
décadas funcionando en su
engranaje?...

Y a  sabiendas de que el estilo de vida
que llevamos no es sostenible para el
planeta.

Cecilia Valois
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s una activitat divertida i apta tant per
a exteriors com per a l'interior de

casa, per si no disposem d'espai a l'aire
lliure o el temps no acompanya.

Per a organitzar aquesta activitat el primer
que haurem de fer és decidir quin dia
ho celebrarem. L'habitual és el diu-
menge de pasqua al matí, però també
pot fer-se qualsevol altre dia en què els
nens ja tinguin festa. També, decidir
quants nens participaran és important,
per a poder calcular el nombre d'ous
necessaris. L'habitual és comptar amb
uns 10 o 12 per persona, perquè tinguin
més opcions.

Per als ous hi ha diverses possibilitats.
Una d'elles, és comprar ous naturals,
coure'ls i decorar-los. Aquesta opció, a
part de no ser molt cara, té l'avantatge
que podem aprofitar uns dies abans
perquè els nens els pintin al seu gust, i
d'aquesta manera gaudir d'una tarda en
família amb un treball manual divertit.

Possibilitat que també se'ns ofereix si
preferim comprar-los de plàstic en algun
web. En l'actualitat hi ha moltes opcions
de llocs on adquirir-los. L'únic problema
és que no és una opció econòmica si
hem de comprar molta quantitat. A més,
en qualsevol d'aquestes dues versions,
en finalitzar el joc, hauràs de preparar
uns premis com a bossetes d'ous de
xocolata, llaminadures o similars.

La tercera opció i una de les més
habituals, és comprar ous de xocolata i
que siguin aquests els que s'amaguin.
Per a ambientar als participants, pots
comprar diademes d'orelles de conill, o
confeccionar-les tu mateix/a perquè
puguin portar-les durant el procés de la
cerca.
Per a la decoració del jardí, col·loca
globus i alguna garlanda de pasqua. No
es necessita gran cosa.

El joc de buscar ous de pasqua
É La mecànica del joc dependrà en gran

manera de l'edat dels participants. Si
són massa petits, parlem de menors de
5 anys, no seran capaços d’interpretar
els mapes, per la qual cosa haurem de
recórrer a pistes o imprimir dibuixos o
fer fotos dels llocs on es troben els ous
perquè els sigui més fàcil localitzar-los.
I no oblidar que no hauràs d'exagerar
en el número d'ous amagats per a evitar
que es cansin o s'avorreixin.

Si els nens són ja més grans, podràs
contemplar altres possibilitats com a
jeroglífics, pistes o proves una mica més
complexes.
Un cop finalitzat el joc, i sobretot si es
tracta d'ous de xocolata, la totalitat dels
ous trobats es repartiran entre els
participants a parts iguals per a evitar
que uns pocs acaparin amb la majoria
de dolços. EVA REMOLINA
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Setmana Santa

a Setmana Santa és el moment per
sortir a explorar i gaudir de la natura.

Aqui us deixem algunes propostes dels
boscos més bonics de Catalunya.

Fageda d’en Jordà
En aquesta llista no podia faltar la
imprescindible Fageda d’en Jordà. Un
entorn privilegiat que es troba fins del
Parc Natural de la Garrotxa, situat molt a
prop de la zona volcànica. Una tonalitat
de colors de forma natural que captiva a
qualsevol que es trobi en aquest
meravellós paisatge.

La Baga d’en Cuc
Situat al cor del Montseny, al municipi
de Cànoves (Vallès Oriental) hi trobem
el tronc de castanyer més antic de
Catalunya, un arbre monumental amb
un perímetre de més de 12 metres. Es
pot arribar fent una excursió senzilla i
accessible per a nens de més de 6 anys,
des de l’aparcament de l’embassament
de Vallforners.

Bosc de Merlí
A Viladrau (Osona) trobem un dels
boscos de castanyers més especta-
culars de Catalunya. Podem trobar
castanyers amb més de 500 anys i amb
unes formes arquitectòniques de gran
bellesa.
Per arribar-hi, pots deixar el cotxe aparcat

Boscos de Catalunya per visitar durant
la Setmana Santa

a l’avinguda Montseny i després agafar
el sender PR-C 205 que passa per
darrere la masia Mas el Torrent. És una
ruta senzilla, ideal per passar el matí en
família o en amics i després gaudir de la
gastronomia de la zona.

Fageda de Santa Fe del Montseny
La carretera que ens acosta a la fageda
de Santa Fe del Montseny, al Parc
Natural del Montseny, ja és per si mateixa
un espectacle cromàtic a la tardor. És
un lloc ideal per gaudir d’un autèntic
passeig de tardor. Hi ha moltes rutes de

L

diferents nivells i els seus paisatges de
conte no et deixaran indiferent.

Parc Natural de l’Alt Pirineu
Una bona alternativa per practicar
senderisme es troba al Parc Natural de
l’Alt Pirineu, entre les comarques del
Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. Aquest
paratge es coneix com el bosc del ferro
i sembla que s'oxida amb la caiguda de
les fulles. L’itinerari té uns 12km i, al
tractar-se d’un paratge d’alta muntanya,
requereix que els senderistes o
muntanyers .
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l Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) és l’instrument

que, entre altres coses, defineix i
delimita els possibles usos del
territori, en el sòl urbà, en el sòl
urbanitzable i en el sòl no urbanitzable.
El POUM és doncs l’eina fonamental
que els municipis (amb l’aprovació
final per part de la Generalitat) tenen
per gestionar les iniciatives
urbanístiques al seu terme municipal.
Com hom es pot imaginar, la seva
redacció i aprovació són fruit
d’equilibris de forces i interessos que
no sempre remen en la mateixa
direcció: edificabilitat, sostenibilitat,
especulació, recursos disponibles,
preservació del territori i de l’espai
agrari, mirades de curta durada o de
llarg abast, etc.

La redacció i aprovació del POUM de
Caldes vigent, n’és un exemple. Una
proposta inicial, presentada per
l’Equip de Govern de torn el 1996, va
ser aprovat definitivament el 2003,
després de llargues discussions i
debats i d’una notable participació
ciutadana. Entre altres moltes coses,
el POUM defineix quins són els usos

Opinió

Un aparcament a l’altre costat de la Riera.
El POUM també diu: NO

permesos del sòl en les zones
qualificades “no urbanitzables”.

La zona de reserva balneària de gestió
pública a l’altre costat de la riera, a la
zona de les Cremades (qualificació
E9), està definida al POUM com a
zona no urbanitzable i per tant
sotmesa a les limitacions d’usos que
el POUM hi estableix. És en aquesta
zona on l’Ajuntament té la pretensió
de construir (diuen provisionalment)
un aparcament per aproximadament
400 vehicles.

El POUM vigent de Caldes diu
explícitament:

Article 319. Apart 2. “...en cada zona
de sòl no urbanitzable... seran incom-
patibles els usos de:......, desballas-
tament vehicles, APARCAMENT,
abocadors d’escombaries,....”

Així doncs, el POUM, amb rotunditat,
no autoritza la creació
d’APARCAMENTS en sòl no
urbanitzable. Aquest és el cas de l’E9,
on ara l’Ajuntament n’hi vol fer un (en
dues fases).

Entenem que l’Ajuntament no pot fer
una proposta que va contra la pròpia
normativa del POUM vigent. Fer-ho
constituiria una vulneració de la
normativa existent i de l’esperit de
respecte a l’espai agrari que respira
el POUM de Caldes. Podria també
comportar conseqüències legals als
seus promotors.

La proposta d’aparcament a l’altre
costat de la Riera, pel motiu que
acabem d’esmentar i per molts
d’altres continguts en moltes de les
més de 300 al·legacions presentades
contra el projecte d’obres, no es pot
ni sotmetre a aprovació (no s’ajusta a
la normativa vigent) ni es pot aprovar.

Aparcament a l’altre costat de la Riera:
NO.

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

No al Salt de la Riera

E

nió de Pagesos, com a sindicat
agrari, també ha presentat

al·legacions en contra de la
modificació del POUM pel que fa a la
zona de reserva balneària i contra el
projecte d’aparcament provisional
previst a la zona.

Unió de Pagesos s’oposa als dos
projectes, entre altres arguments:

1- Per la preservació del sòl agrari.

2 - Per actuar en la zona de reserva
balneària cal un Pla Especial que no
s’ha redactat.

Unió de Pagesos també s’oposa a l’aparcament
provisional on l’Ajuntament l’ha projectat

3 - El projecte inclou obres perma-
nents i per tant no es pot considerar
provisional.

4- L’Assemblea General de les
Nacions Unides va aprovar el 2015 els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) pel 2030.

Aquests objectius han de posar fre,
entre d’altres, al canvi climàtic i aquest
projecte hi juga en contra.

Aquesta al·legació contra els
projectes esmentats ve a sumar-se a
les recollides per «No al Salt de la

Riera» i diversos vilatans a títol
individual.

Esperem que l’Ajuntament reconsideri
la seva posició i aturi ambdós pro-
jectes.

Ens podeu seguir a les Xarxes
(Twitter, Instagram i Facebook)

@Noalsaltdelari1
#noalsaltdelariera

No al Salt de la Riera

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

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
19/03/2021
Núm. Oferta
305412 OPERARI METAL·LÚRGIC
305337 CUIDADOR/A DE PERSONA

GRAN EN DOMICILI
305039 DEPENDENT/A

(PRODUCTES CÀRNICS)
304984 TÈCNIC/A EN UNGLES

(JORNADA PARCIAL TARDES)
304868 COMPTABLE JUNIOR

(JORNADA PARCIAL)
304451 AUX COMPTABLE /

ADMINISTRATIU (Junior)
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.

Comença la prohibició
de fer foc al bosc, del
15 de març al 15 d’octubre
El Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació informa que del 15 de
març al 15 d’octubre no es pot fer foc als
terrenys forestals i en la franja de 500
emtres que els envolta.

2 d’abril, Dia Internacional
del Llibre Infantil
La Biblioteca us anima a llegir el poema”La
música de les paraules” de Margarida
Engle a https://www.ibby.org/awards-
activities/activities/international-childrens-
book-day/2021-icbd-united-states
El 2 d’abril, coincidint amb la data del
naixement de l’escriptor danès Hans
Christian Andersen, se celebra el Dia
Internacional de Llibre Infantil.
Enguany, l’encarregada d’elaborar el
missatge que acompanya l’efemèride ha
estat la poeta Margarida Engle amb el seu
poema “La música de les paraules”.

Torna l’hora del conte
a la Biblioteca!
La Biblioteca reprèn l’activitat presencial
amb «Va de llibres!», narració i música per
als més petits (l’edat recomanada és a
partir de 4 anys, acompanyats d’un adult).
L’acte es farà l’1 d’abril a les 18 h.
L’aforament és limitat i cal inscripció prèvia
a la Biblioteca.
Les podeu formalitzar a través dels
següents mitjans:

    € Per telèfon, trucant al número de
telèfon de la Biblioteca, T 93 862 67 56
    € Per WhastApp al número de telèfon
mòbil 683 267 016
    € Per correu electrònic a l’adreça
b.caldesm@diba.cat
    € Presencialment a la Biblioteca
Municipal de Caldes de Montbui

L’Escola de Música
Joan Valls obre l’escola
a les xarxes socials
Cada dilluns, fins a finals de maig, l’EMM
Joan Valls publicarà al Facebook (Escola
Municipal de Música Joan Valls) i a
l’Instragram (@emmjoanvalls) un vídeo per
mostrar l’activitat que es dur a terme a
l’escola. Aquesta setmana, s’ha publicat
un tastet del tema The Trooper d’Iron
Maiden amb el combo de petits. Podeu
veure’l a https://es-la.facebook.com/
emmjoanvalls/videos

Campanya en defensa de la
Cooperació Municipalista
El Fons Català de Cooperació engega una
campanya per reforçar la importància de
la cooperació municipalista.
Consulteu a:
http://defensalacooperacio.fonscatala.org/
les accions previstes

Modificació del
Reglament de Circulació:
Ciutats a 30
L’aprovació del nou Reglament de Circulació
estableix, a partir de l’11 de maig, un límit
de velocitat de 30 Km/h en vies d’un carril
per sentit i es limita a 20 km/h la velocitat
en vies amb plataforma única de calçada i
vorera.

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 elsequipaments estaran tancats els
dies festius.



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.

A  diferència del que passa als països del centre d'Europa, a Espanya el consum
de l'aigua amb gas no compta amb molts adeptes i només arriba al 10% del

total. Malgrat això i que existeix un debat sobre si l'àcid carbònic que conté danya
l'esmalt dental, és molt millor i amb diferència que qualsevol refresc, per la qual
cosa es postula com un substitut d'aquests, molt més saludable.

Entre els seus avantatges destaquen:
- Hidrata l'organisme.
- Sensibilitza les papil·les gustatives, i per tant s'aprecien més els sabors dels
aliments.
- Facilita les digestions pesades.
- Disminueix el risc de patir malalties dels ossos.
- Controla el colesterol dolent.
- No conté calories, malgrat la creença que en tenir gas, engreixa.
- Genera major sensació de sacietat, per la qual cosa pot ser recomanable en
dietes d'aprimament.
- Augmenta el pH de l'estómac.

Malgrat els avantatges, a diferència de l'aigua natural que és bona per a tothom,
l'aigua amb gas té algunes contraindicacions. Entre elles:
- Per a minimitzar l'efecte del dany a l'esmalt de les dents, pot prendre's l'aigua a
través d'una canyeta.
- No es recomana per a persones amb reflux gastroesofàgic o malalties intestinals,
així com aquells que sofreixen de còlon irritable, d'úlceres estomacals o hèrnies
de hiat.
- És millor no excedir de dos gots d'aigua amb els menjars, perquè el seu consum
excessiu podria omplir de gas el tub digestiu.
- Mai ha de ser presa aquesta aigua com a substituta de la natural, sinó
complementar-la amb aquesta.

Malgrat tot això i sempre que tinguem en compte els límits que es recomanen,
l'aigua amb gas és la segona beguda més saludable per darrere de l'aigua natural.
EVA REMOLINA

L'aigua amb gas, substituta
de l'aigua natural?
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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)
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c/ Avel·lí Xalabarder, 17 - tel. 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

E

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

n moltes ocasions els pares es desesperen perquè no aconsegueixen que
els fills agafin l'hàbit de rentar-se les dents.

Els ensenyen a raspallar les dents, insisteixen diàriament, però així i tot, els hi
costa, ja que tenen altres interessos molt diferents.
No existeix cap recepta universal, cada nen és d'una manera i cada família té
circumstàncies diferents; però sí que existeixen unes pautes que poden ajudar.

€ El primer i fonamental, sempre que podem per horaris, és rentar-nos les dents
amb ells després de cada menjar.
Si ens veuen fer-ho diàriament, aprenen la tècnica correcta de raspallat i ho veuen
com normal i necessari.
€ Cal començar a ensenyar-los des de molt petits. Fins i tot quan són bebès, ja
convé anar rentant-los amb una gasa humitejada les genives, i quan ja els han
sortit les dents, i tenen edat per a agafar un raspall, és convenient que vagin jugant
a rentar-se les dents amb vosaltres.
€ Ensenyar-los a rentar-se les dents no és senzill; com la resta de l'educació dels
vostres fills, requereix paciència, insistència i molta tranquil·litat.
És necessari fer-ho diàriament, recordeu-li-ho milers de vegades, comentar-los
els beneficis de rentar-se les dents i els perjudicis de no fer-ho. Pot cansar però els
seus resultats sempre seran bons.

€ Perquè ho recordin podeu utilitzar tot el que se us ocorri. Es pot per exemple,
penjar un cartell en la paret o en la taula per a recordar que en acabar han d'anar al
lavabo a rentar-se les dents. Cal ser imaginatius.
€ Per a motivar-los a rentar-se les dents també podeu buscar vídeos, contes,
imatges, històries, on s'expliquin els perjudicis de no rentar-se les dents (com la
càries), etc.
€ També podeu utilitzar recompenses o un sistema de fitxes o punts. Les
recompenses poden ser deixar-los veure els dibuixos, jugar una estona amb
ells... o poden ser reforços verbals com els elogis.
Triar unes recompenses o unes altres estarà en funció del que més li agradi al
vostre fill. Poc a poc, caldrà anar retirant les recompenses, a fi que es renti les
dents per hàbit i pels seus beneficis i no per les coses que obtingui. AMIC

La importància de motivar
als nens a rentar-se les dents
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Torrades de Santa Teresa
L'origen d'aquestes postres data del S.
XVII.
Cada vegada trobem més varietats de
Torrades de Santa Teresa: amb melme-
lada, amb mel, amb xocolata, farcides
o amb formatge, però la que continua
tenint més adeptes per sobre de totes
és la tradicional, la que preparaven les
nostres àvies.

Les Torrades de Santa Teresa són unes
postres molt fàcils de fer, econòmiques
i típiques d'aquestes dates, per la qual
cosa no poden faltar en la nostra taula
durant la setmana santa. La el·laboració
de les Torrades de Santa Teresa és molt
personal i en cada llar se'ls dóna un
toc diferent, segons els costums del
lloc. No obstant això, us ensenyem a
preparar les clàssiques, les de tota la
vida:

Ingredients:
- 450 ml de llet
- La pell d'una llimona
- Branqueta de Canyella
- Canyella mòlta
- Oli d'oliva verge, millor si és suau
(opcional amb gira-sol)
- 1 tassa de sucre
- 3 cullerades de sucre

- 2 ous
- Barra de pa dur (ha de ser així, perquè
si no en remullar-ho en la llet quedarien
massa fràgils i es trencarien amb facilitat)

Preparació:
En un cassó posem la llet, li afegim tres
cullerades petites de cafè, la branca de
canyella i la pell de la llimona (assegurant-
nos que no queda res de la part blanca,
perquè amargaria) i portem a ebullició.
Passats uns 5 minuts, ho retirem i deixem

que es refredi.
Mentrestant, posem l'oli a foc mig alt.
Tallem les llesques de pa i les banyem
en la llet.
Batem els dos ous i passem per ells les
torrades. Amb ajuda d'unes pinces de
cuina, les introduïm en la paella i les
fregim uns dos minuts per cada costat
fins que estiguin completament

daurades. Quan ho estiguin, les traiem i
escorrem bé l'oli.
Barregem el sucre de la tassa i la
canyella mòlta i arrebossem amb elles
les Torrades de Santa Teresa.
I ja estaran llestes per a menjar.
Les de vi són similars, però en comptes
de regar-se amb llet s'utilitza vi dolç.
Una altra opció per a decorar-les és
fondre en el microones mel i l’aboquem
per sobre de les torrades abans de
menjar. EVA REMOLINA



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

   Quan els deixebles de Jesús van entrar a la tomba el dia de la resurrecció van veure
les benes i el sudari en una disposició que deixava ben clar que ningú havia robat el
cos. Quin lladre s’hauria entretingut, comptant que hi havia guàrdies molt motivats a
la porta, en desfer els embenats adherits amb la mirra i altres ungüents, deixant-los
a més, com es diu del sudari, en ordre?. Així els deixebles que van entrar al sepulcre
van entendre a primera vista que havia passat alguna cosa diferent.
   S’ha parlat molt sobre un sudari custodiat a Torí, del qual es diu que té impresos els
trets de Crist. Però qui vulgui estar segur sobre la realitat de que Crist viu, no necessita
buscar proves en relíquies o coses del passat, més aviat ha de buscar una relació viva
amb Ell. Quan vas de la mà d’un ésser estimat no busques proves de la seva existència;
la seva mateixa mà toca els teus dits. Una cosa així és la vida del veritable cristià.
Atès que Crist és viu i ens ofereix experimentar la seva vida en nosaltres, la millor
prova és tenir aquesta vida seva, tastar-la, comprovar-la en el dia a dia, en la realitat
de l’esperit. Jesús ho anomena: “néixer de nou”, una experiència meravellosament
real i que a través dels segles de cristianisme ha estat experimentat per milions de
persones en rebre a Jesucrist com a Senyor i Salvador.
   Alcem doncs les nostres veus en aquest dia tot anunciant: EL SENYOR HA
RESSUSCITAT!!

El sudari

L’Ajuntament incorpora
el servei de Cita prèvia
electrònica
La relació electrònica entre ciutadania i
administració s’intensifica durant la
pandèmia. Per això, l’Ajuntament activa
el servei de Cita prèvia telemàtica, que
trobareu a www.caldesdemontbui.cat/
citaprevia

La situació sanitària provoca que l’OAC
dobli la quantitat de tràmits telemàtics,
passant de 1.903 entre març de 2019 i
març de 2020 a 4.108 entre març de 2020
i març de 2021.

A l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
com a la majoria d’administracions
públiques comarcals, autonòmiques i
estatals, ha quedat definitivament
instaurat el sistema de cita prèvia, que
facilita la tramitació ciutadana sense
cues i que ha permès mantenir oberta la
tramitació administrativa en temps de
pandèmia.

La situació sanitària, a més, ha
intensificat la demanada ciutadana
d’accés telemàtic a l’administració.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana va
instaurar el sistema de cita prèvia
telefònica l’any 2020 fruit de les mesures
de seguretat Covid-19. I, aquest març,
afegeix el servei de cita prèvia telemàtica,
completant així un servei que, malgrat
sorgir d’una situació de crisi sanitària,
suposa un gran salt en l’accés de la
població al seu ajuntament.

Ho han explicat en roda de premsa el
regidor d’Atenció Ciutadana, David
Través, i Montse Campos, responsable
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

En la mateixa roda de premsa ha estat
presentat el servei d’Enquesta de
Satisfacció per a persones que facin
tramitacions presencials, que trobareu
a l’OAC a partir d’ara.




