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Agenda
Dissabte 17 d’abril
Espai d’Art Casino
19h
Inauguració de l’exposició ArtsBril del
col.lectiu ArtsGrup.
Hi participen els artistes:  Montse Boada,
Inna Fernández, Toni Gutiérrez, Joan
Montsalvatge, Sergi López, Antoni
Font, Elena Blaise, Ferran Fontanals,
Xavier Mallol, Jordi Poch, Quim
Dasquens, Esther Tenedor, Mohammed
El Rais i Marc Font. Serà presencial i per
Zoom: https://zoom.us/j7826908089.
Id de l’acte: 7826908089

Casino de Caldes
20h
Cicle joves músics, grans concerts.
Concert de la calderina Núria Vives,
soprano.
Preu entrades; 6/9 euros.

Diumenge 18 d’abril
Casino de Caldes
18.30h
Quadres d’abans i d’ara, de l’Esbart de
Rubí. Preu: 12/15 euros.

Cada dimecres
Plaça Catalunya
12h
Trobda d’avis i àvies per l’alliberament
dels i les preses polítiques.
Org. CDR- Caldes de Montbui i Caldes
Groga.

Dissabte 23 d’abril
Casino de Caldes
18h
Presentació del llibre Sant Jordi, de
Carme Polo.
Lliurament de premis del XVII Concurs
de contes infantils.

Dissabte 24 d’abril
Plaça Pau Surell
18h
Concert de l’Orquestra Municipal de
Caldes de Montbui dins dels actes de
Sant Jordi.

Diumenge 25 d’abril
Casino de Caldes
18.30h
XII Cicle Musicasino. Concert de Sant
Jordi “Serenata 2.0” amb la Principal de
la Bisbal i els 4 cantants.
Preu entrada: 15/18 euros,
Estudiants: 6 euros.
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E l Ple ordinari del mes de març ha
aprovat el nom per denominar una

plaça, un mirador i un passatge. En
concret, s’ha optat per batejar com a
Neus Català i Pallejà la plaça que hi ha
sobre el nou pàrquing El Centre-
Sindicat. També s’ha decidit denominar
amb el nom d’Elisabeth Eidenbenz el
mirador que està situat al final del carrer
Sant Jordi. Finalment, s’ha aprovat posar

el nom de Passatge de les Bruixes al
passatge situat al carrer de Joan Samsó,
entre el carrer del Forn i la plaça de la
Font del Lleó. Uns espais que, durant
els propers mesos, s’aniran batejant
oficialment amb un seguit d’actes. Unes
activitats que serviran també per donar
a conèixer els nous noms incorporats
al nomenclàtor calderí.

La opció de batejar amb el nom de Neus
Català i Pallejà un espai del municipi va
ser una iniciativa aprovada per
unanimitat en el Ple de l’Ajuntament del
31 d’octubre de 2019. EN concret, la
moció demanava posar el nom de Neus

El Ple aprova els noms de Neus Català,
Elisabeth Eidenbenz i les Bruixes
per a tres nous espais del municipi

Català, Conxita Grangé, o de la resta de
republicanes deportades i perseguides
pel nazisme i feixisme a un carrer o
espai municipal. En aquest sentit, la
Comissió del Nomenclàtor –reunida el
23 de febrer del 2021- va valorar
especialment el fet que Neus Català va
ser una activista antifeixista que va
sobreviure al Camp de Concentració de
Ravensbrück i que, el fet de batejar un

espai amb el seu nom és en homenatge
als calderins que van ser deportats als
camps de concentració nazis.

La proposta de posar el nom d’Elisabeth
Eidenbenz a un carrer o plaça de
Caldes és fruit de la iniciativa particular
d’un veí del municipi. En concret, de
Joaquim Campistrón, que va presentar
la proposta el gener del 2020. Elisabeth
Eidenbenz va ser la impulsora de la
creació de la Maternitat d’Elna que,
durant la Segona Guerra Mundial, va
permetre salvar uns 400 nens de l’estat
espanyol i uns 200 jueus procedents
d’Europa.

Finalment, l’Associació La Forca va
presentar el febrer d’aquest 2021 la
sol·licitud oficial per demanar que
s’atorgui el nom de Passatge de les
Bruixes al passatge situat al carrer de
Joan Samsó, entre el carrer del Forn i la
plaça de la Font del Lleó. A la proposta,
l’entitat defensa que amb aquesta
denominació es fa un pas endavant per
canviar el concepte i la imatge de bruixa.

A la vegada, és una manera de
reconèixer els crims comesos contra
aquestes dones i permet crear espais
que ajuden a reflexionar.

Passatge de les Bruixes

Mirador d’Elisabeth Eidenbenz



44444

Actualitat

l proper diumenge 18 d'abril de 2021,
a les 4 de la tarda, es donarà el tret

de sortida a la tercera jornada de la lliga
catalana de touch, i que en aquesta
ocasió, es celebrarà al Camp Municipal
d'Esports de Les Cremades.

Els de la flama taronja arriben a
aquesta tercera jornada com a
segons classi-ficats, gràcies a la
victòria obtinguda en la primera
jornada, i la resta de resultats que
els han resultat favorables en la
segona jornada, disputada fa dos
caps de setmana a Sitges. Per tant,
serà una bona ocasió per veure
com, malgrat les circumstàncies
adverses quant a disponibilitat
d'entrenaments, reaccio-nen els
calderins davant de dos rivals
molt complicats.

El primer partit el disputaran contra el
Sitges, conjunt que va assolir la tercera
posició en l'última temporada completa
disputada, i que ostentava la mateixa
posició quan es va quedar aturada, i el
segon partit serà davant del CN

E

Jornada lliga catalana de Touch.
Diumenge 18 a les 16 hores

Poblenou, vigent campió de la Copa
Catalana.

Segons Marc Congost, un dels
entrenadors de l'equip: "aquesta
jornada serà un repte amb majúscules,
i és que els dos rivals són molt potents,

tenen un gran ritme de joc i es
desenvolupen molt bé en totes les
fases, tant en les d'atac com en les de
defensa, la qual cosa, ens complicarà
molt portar el partit al ritme que més ens
convé".

Malgrat les dificultats que presenten
l'enfrontament, l'equip s'ha entrenat a
consciència per intentar mantenir
aquesta segona posició que ostenta o
si més no, puntuar en algun dels
enfrontaments, fet que els permetria
ostentar la tercera plaça, en aquesta

atípica jornada.

Les portes s'obriran al públic,
perquè pugui alenar al conjunt
taronja, tret que hi hagi
modificacions de les directrius
per part del Procicat i la jornada
s'hagi de celebrar a porta
tancada.

Per últim, recordar que la secció
esportiva del Centre Democràtic
i Progressista, ha engegat un
concurs literari, de microrelats,
en el que el tema central és el

rugby, i que han convingut denominar-
lo: "El Jordi del Rugby". Es podran
presentar les obres fins al 20 d'abril a
les 23:59 hores, i les bases del concurs
es poden consultar a la web del Centre
Democràtic i a les diferents xarxes
socials de l'entitat.

a Junta de Seguretat Local ha donat
el vistiplau al Pla de Seguretat de

Caldes de Montbui per al període 2021-
2024. El Pla identifica els objectius
generals en matèria de seguretat i
defineix quines són les prioritats alhora
de dur a terme les mesures. El Pla
defineix sis objectius prioritaris a
treballar durant els propers tres anys: el
sistema de seguretat, la seguretat ciuta-
dana, la seguretat viària, les emergèn-
cies i la protecció civil, reduir les con-
ductes que van en contra de la convi-
vència pacífica, garantir la seguretat
sanitària, l’urbanisme i el medi ambient.

La policia de proximitat i la ciberseguretat
són dues de les prioritats del nou Pla de
seguretat municipal

Entre les prioritats que fixa el Pla de
Seguretat hi ha la reducció dels fets
delinqüencials, que es concentren en
unes franges horàries i en unes zones
molt concretes. També estableix la
seguretat viària com una de les prioritats
a abordar en els propers tres anys. Per
això, el Pla planteja un seguit de
mesures per tal de reduir la sinistralitat
als carrers i a les carreteres.
Un altre dels aspectes prioritaris del Pla
de Seguretat és resoldre la manca crònica
d'efectius policials a Caldes de Montbui,
així com també millorar unes ins-
tal·lacions que han quedat envellides.

Entre les 68 accions que concreta el Pla
de Seguretat, les més destacades són:
la formació específica en noves
delinqüències i ciberseguretat; reforçar
el model de policia de proximitat; la
implantació d’un procediment de
recollida de denúncies; la vigilància
intensiva de les zones comercials en
horari de més afluència; reduir la
sinistralitat viària amb més controls de
trànsit i de velocitat; reduir els casos
d’atropellament amb l’elaboració d’un
pla anual específic de prevenció o
impulsar la plena cobertura de
desfibril·ladors al municipi, entre altres.

L
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M és de 2.500 escolars d’escola
bressol, educació infantil, pri-

mària i secundària participen a la
programació de teatre i activitats
culturals a les escoles prevista per
aquest curs 2020-2021. Una desena
d’espectacles de diversos tipus
configuren el programa previst per
aquest anys. Teatre en anglès, titelles,
conta contes o un espectacle de màgia
en anglès són alguns dels muntatges
que, fins el juny, veuran els estudiants
del municipi.

La principal novetat d’aquest curs és
l’adaptació que s’ha hagut de fer de la
programació a les restriccions
imposades per la pandèmia de la
COVID-19. Això ha obligat reduir els
aforaments dels espectacles per
respectar els grups bombolla. Per tant,
s’ha hagut d’incrementar el nombre de
sessions. De la mateixa manera, també
s’han buscat espectacles que es
poguessin representar en diferents
espais, diferents als d’un escenari de
teatre tradicional. Per això, els
muntatges es representen a la mateixa
aula, a la mateixa escola o en espais
exteriors.

El programa d’aquest curs va començar
a principis de març amb l’obra de teatre
en anglès “Robin Hood”, adreçada als
estudiants de 4t d’educació primària.

Més de 2.500 escolars participen
en el programa “Teatre a les escoles”

A les 7 representacions que es van fer
hi van assistir més de 220 nenes i nens.

Aquesta setmana s’ha fet un espectacle
de titelles adreçat als alumnes de 3r i 5è
d’educació primària. Més de 360 infants
han assistit a les 5 sessions que s’han
fet de “Kumulunimbu”, un muntatge de
la companyia Ortiga Teatre on es
combinen les titelles i el clown. De fet, 3
d’aquestes sessions s’han dut a terme
al Parc de Can Rius.

La propera setmana és el torn de la
màgia. Jack Silva dura a terme 16
representacions d’un espectacle de
màgia en anglès que veuran més de 350

escolars de 6è d’educació primària i 2n
d’ESO.

La gestió de la programació es fa de
manera conjunta amb la Fundació AC
Granollers, que des de fa més de dues
dècades organitza aquesta activitat que
permet apropar les arts escèniques als
escolars. El programa de teatre i activitats
culturals a les escoles té un pressupost
d’uns 25.000 euros dels quals, uns
10.000 euros els aporta l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.
Tots els centres d’educació infantil,
primària i secundària del municipi
sostinguts amb fons públics participen
d'aquesta activitat.

Ajuntament de Caldes de Montbui
va iniciar, el passat mes de març, la

campanya d’asfaltats del municipi.
Abans de Setmana Santa es va adequar
el carrer Turó del mig i partir del 13 d’abril
és el torn del Passeig Circumval·lació
de Can Valls.
L’obra es farà a cada zona per sectors,
tallant el trànsit en horari laboral. Fora

Continua la campanya d’asfaltat al barri
de Can Valls

d’aquest horari, sempre que l’estat de
l’obra ho permeti, el trànsit rodat podrà
passar seguint les indicacions de
seguretat.

La campanya es va iniciar a la Font dels
Enamorats i afectarà 4 zones més, El
Farell, el centre del municipi, Els Saulons
i l’esmentada de Can Valls.

L’
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Anem al Casino

MMB

Dissabte 17 d’abril – Espai d’Art Casino
19h. Inauguració de l’exposició ArtsBril del col.lectiu ArtsGrup. Serà presencial
i per Zoom: https://zoom.us/j7826908089. Id de l’acte: 7826908089

20h. Cicle joves músics, grans concerts. Concert de la calderina Núria Vives,
soprano. Preu entrades; 6/9 euros.

Diumenge 18 d’abril – Casino de Caldes
18.30h. Quadres d’abans i d’ara, de l’Esbart de Rubí. Preu: 12/15 euros.

Dissabte 23 d’abril – Casino de Caldes
18h. Presentació del llibre Sant Jordi, de Carme Polo. Lliurament de premis del
XVII Concurs de contes infantils.

Diumenge 25 d’abril – Casino de Caldes
18.30h.  XII Cicle Musicasino. Concert de Sant Jordi “Serenata 2.0” amb la
Principal de la Bisbal i els 4 cantants. Preu entrada: 15/18 euros, estudiants 6
euros.

l teatre està en perill… Només la
màgia de les arts escèniques i la

participació del públic el podran salvar”.

Dissabte passat va actuar al Casino de
Caldes la Dàmaris Gelabert que va fer
les delícies dels grans i petits que hi van
assistir, unes 260 persones.

“Sóc feliç” és un homenatge a les arts
escèniques: música, circ, titelles,
dansa… i la màgia del teatre, on tot és
possible. Van ser 60 minuts trepidants,
farcits de sorpreses i complicitats entre
els que són a l’escenari i el públic,
implicat des del primer moment en una
aventura divertida, excitant i molt
emotiva; no només per als petits, sinó
també pels adults que els acom-
panyaven.

Però més enllà de les cançons, “Sóc
feliç” és una preciosa història sobre allò
que ens fa realment sentir-nos feliços,
sobre l’amistat, l’entrega als altres, els
camins equivocats que cal redreçar i
l’amor al teatre.

Però la Dàmaris no va estar sola a
l’escenari, l’acompanyava la simpàtica
i fidel Caterina i un virtuós David
Cuspinera; tots tres amb uns registres
interpretatius que no havíem vist fins ara.
Com sempre, la música va esdevenir
l’eix transversal, amb una orquestració
brillant i inusual, interpretada en directe
per tres músics excepcionals sota la
direcció musical de l’Àlex Martínez.

Aquest sorprenent espectacle, del que
n’és el guionista Jonathan Gelabert, es
va fer molt curt per tots els assistents.
Els nens i nenes van gaudir d’allò més
cantant les cançons de la Dàmaris
Gelabert i els grans tampoc oblidaran
aquests minuts de felicitat, alegria,
música i color que va desprendre “Sóc
feliç”. MMB

Dàmaris Gelabert transmet felicitat al Casino
“E
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Opinió

L’Ajuntament de Caldes de Montbui té
damunt la taula i pendent d’aprovació

el projecte “Projecte Constructiu de les
Obres d’Obertura del Parc de Can Rius i
implantació d’ usos provisionals a la finca
municipal adjacent”. Aquesta finca a què
fa referència està situada a l’altre costat de
la riera de Caldes i, contràriament a allò que
s’hi afirma, no és adjacent al parc de Can
Rius, ja que hi ha un torrent que els separa.

Els usos provisionals als quals es fa
esment són els referents a la creació d’un
aparcament (en dues fases (I i II)) en una
zona que el POUM qualifica de “sòl no
urbanitzable” i on el mateix POUM esta-
bleix que un APARCAMENT és un ÚS
INCOMPATIBLE. Sembla que l’Ajuntament
es vulgui saltar el nostre propi ordena-
ment urbanístic. Un fet que podria tenir
conseqüències penals.

Més de 300 ciutadans han mostrat el seu
desacord trametent al·legacions contra el
projecte.

En tot cas, en Jaume Mauri, regidor
d’Espais Públics i Mobilitat, i Planeja-
ment Territorial, entre d’altres, ha repetit

Provisionalitat. Qui la paga?
en diverses ocasions, i està recollit en el
mateix títol del projecte constructiu, que
l’aparcament seria un ús provisional del
sòl. Malauradament, però, el Regidor no
ha explicat mai ni quan ni per quin motiu
s’acabaria la provisionalitat.

Tal vegada el Regidor té coneixement que
hi ha una demanda provisional d’apar-
cament que s’acabarà en el futur? Caldria
doncs saber els plans, o els seus plans,
de futur.

Un aparcament, ni que sigui provisional,
té uns costos d’execució i estan definits
al projecte constructiu:
1a Fase: 365.594,97 euros
2a Fase: 253.369,01 euros
Total 618.964,93 euros

A aquests més de 600.000 euros natural-
ment s’hauria d’afegir el cost ineludible
de deixar les terres com estaven abans
de la inter-venció urbanística, inclosa la
reposició del sòl agrícola actual. Al
projecte executiu que hi ha damunt la taula,
no es fa cap esment al que costarà
recuperar l’activitat agrícola.

És probable que el Regidor de Planeja-
ment Territorial s’hagi oblidat de demanar
avaluar aquests costos als redactors del
projecte. És una llacuna que s’hauria d’esme-
nar i sense la qual el projecte no podria ni
passar a aprovació per incomplet.

Com es veu, el cost de la provisionalitat
(sense incloure les mancances indi-
cades) no és banal, aproximadament
620.000 euros. L’Ajuntament destinarà a
la provisionalitat un import superior (133
%) a tots els ajuts concedits a les entitats
i empreses per la crisi de la COVID el 2020.

Tal vegada el cost de la provisionalitat
hauria d’anar a càrrec d’aquells que no
han fet els deures i no han sabut prendre
decisions definitives. Les provisionalitats
del Regidor no les pot pagar la ciutadania.

Previsió i no provisionalitat pagant els
altres (nosaltres) és el que s’espera i cal
exigir als governants.
Ens podeu seguir a les Xarxes (Twitter,
Instagram i Facebook) @Noalsaltdelari1
#noalsaltdelariera

No al Salt de la Riera

es de l'Associació de Veïns del barri
de La Bolera hem estat dient, des del

principi, que el missatge difós per l'equip
de govern quant al projecte d'habitatge
dotacional, sota el més que lloable
objectiu de fer accessible l'habitatge al
jovent, tenia trampa.
Diem que té trampa perquè el projecte en
sí dista molt dels compromisos electorals,
que eren, segons el seu programa, dur a
terme una Promoció d'habitatge públic,
social i per a joves al sector del Molí d'en
Ral, i això era i és quelcom molt més ampli
i atractiu del que volen fer ara. Aquest
projecte no és res més que un caramel
per poder apaivagar les lògiques
inquietuds del jovent, amb el qui s'havien
compromès. Però no ens deixem
ensarronar. 8 habitatges de 36 m2 són el
que són.

Diem que té trampa perquè totes les
imatges difoses fins ara a través dels
mitjans o de les jornades participatives
han estat idealitzades, amagant la realitat

Des de l’AV La Bolera seguim lluitant per els
nostres drets i per els del jovent del poble
D de l'agressió urbanística que representa

pels veïns que hi resideixen des de fa més
de 30 anys. Mostrant sempre la cara més
amable de l'edifici que s'hi vol construir,
tot difuminant la imatge de l'habitatge a la
que s'hi adossa sense deixar-hi la més
mínima distancia.

Per això diem que no tot s'hi val. Encara
que es governi amb majoria absoluta!

Diem que té trampa perquè amb el noble
argument de promoure l'habitatge jove
s'han permès titllar a tothom que s'hi oposi
d'insolidari. Que fàcil, no?
Quin argument més sòlid i indiscutible
però al mateix temps pobre i allunyat de la
realitat.
I la solidaritat amb els veïns, en molt casos
jubilats, als que perjudiquen, per quan la
deixem?

També hem defensat que aquest espai es
va aconseguir preservar ara fa uns 20 anys,
a través d'una recollida de signatures i amb

la col·laboració de l'ajuntament, deixant-
lo tal com és ara, un espai on els veïns del
barri, i d'altres barris del voltant, i duen les
mascotes, complementant així el parc de
Romà Martí.

Per què hem de destruir el que ja tenim fet
quan hi ha d'altres alternatives?

Des de l'AV sempre hem estat disposats
a parlar i treballar en la recerca de
solucions i d'acords que beneficiïn a
tothom....però sembla que aquest diàleg
no interessa, i cada cop que ho provem
sempre topem amb el discurs que això
està dat i beneït ens agradi més o menys.

Tot i així, des d'aquesta associació
continuem creient en el diàleg i estem
disposats a parlar amb qui també, de
veritat, ho estigui.

Parlem?

AV Barri de la Bolera
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CRISTALLERIES CALDES, S.A.
FUSTERIA PVC I ALUMINI

* Mampares bany * Vidres * Llunes * Vidrieres artístiques

c/ Sant Ramon, 63 - Tel. 93 865 13 55 - Caldes de Montbui
 - Tot tipus de Mallorquines en alumini i Mosquiteres -

E ls joves de Caldes de Montbui han
escollit els projectes i les activitats

que han considerat més interessants
per destinar-hi 12.000 euros.
Durant la 8ena edició del Nervi Jove, el
projecte de pressupostos participatius
de joventut, s’ha hagut d’escollir entre
els 4 projectes d’inversió i les 22
propostes d’activitats, tallers o tornejos
que van presentar una quarantena de
joves d’entre 12 i 25 anys. D’aquesta
manera, un cop finalitzat el recompte
dels vots, els participants han decidit
invertir 6.000 euros en la construcció
d’un parc per a bicicletes i destinar uns
altres 6.000 euros a finançar 13
propostes d’activitats.

La construcció d’un Bike Park ha estat la
proposta guanyadora en la categoria de
projectes d’inversió i millora de l’espai
públic, imposant-se a altres propostes
com la millora de l’Skatepark o de les
pistes de futbol i de basquet de Can
Valls. És la primera vegada que el Nervi
Jove decideix invertir diners en un
projecte d’espai o d’equipament públic.

En la presentació a la premsa, Laia
Cuscó, regidora de Joventut, va explicar
el nou Bike Park encara no té ubicació
però que amb la implicació dels joves es
buscarà el millor espai per construir-lo.

Pel que fa a les activitats, la sortida al
Llac de Sant Maurici ha estat la més
votada. La segona proposta que ha rebut
més suport ha estat una esquiada a La
Molina, i completa el podi una sortida a
un càmping de Tarragona. L’Assemblea
Oberta del Nervi Jove 2021 també ha
decidit destinar 600 euros a finançar
activitats com una sortida al Museu de
la Ciència de València, una sortida a una
casa de colònies, una acampada al
càmping El Pasqualet o per dur a terme
un taller d’autodefensa, entre altres.

La construcció d’un Bike Park és la proposta
guanyadora del Nervi Jove

JDB
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Opinió

a ha arribat l’abril i
el sol i la calor, els

primers dies van ser els
protagonistes, encara
que poc temps.
Valors per sobre dels 25

graus ja han arribat a alguns punts
interiors. Alguns punts de Ponent s’han
apropat als 30 graus!!!
Mentre això passava al 90 per cent del
país, a algunes zones de la costa, la
boira marítima implicava cel gris i fresca
a tocar de mar.

Cada any per aquestes dates us recordo
aquest fenomen que fa la guitza a més
d’una persona que vol aprofitar les
primeres calors i el sol intens per gaudir-
ho arran de mar.

La veritat és que les boires marítimes són
típiques de primavera, especialment
abril i maig. Per què? Doncs pel contrast
de temperatura marcat entre l’aigua del
mar, que es troba a una temperatura
semblant a la que té al desembre, al
voltant dels 13 a 15 graus, i la de l’aire
que l’envolta. Un aire que pot tenir ja una
temperatura elevada en l’època
primaveral. Aquest aire, al ser càlid, té
gran capacitat de contenir vapor d’aigua,
però al tocar l’aigua del mar es refreda,
arriba al 100 per cent d’humitat per culpa
d’aquest refredament. El resultat, quan
hi ha calmes, són les boires.

Cal destacar que aquestes boires
sempre han estat presents, però mai tan
freqüents com ara. El motiu està en el

Primavera i boires marítimes
major nombre d’adveccions càlides a
la primavera i el major nombre de
situacions anticiclòniques que es viu a
la primavera, segons diuen tots els
estudis climàtics.
A Catalunya es demostra en els últims
30 anys un augment notable de les
situacions anticiclòniques i d’un
descens de la pluja en aquesta època
on és tan necessària. Aquestes
situacions de calma són decisives en
la formació d’aquest fenomen.

J És el moment de la disminució de les
boires que es formen a la Catalunya
Central i Ponent i l’augment de les
marítimes. Unes boires que també van
sovintejar al començar la Setmana Santa
a les Illes i la costa de les País Valencià i
que, de ben segur, es repetiran alguns
dies aquest abril i maig.

Recordeu que el 10 d’abril ja equival al
sol de 30 d’agost i el del 30 d’abril ja és
un sol que crema com el del 10 d’agost.
Per tant, malgrat que aneu a la platja a
prendre el “solet” d’abril o maig, que no
us enganyi l’aire fresc d’arran de mar o
us cremeu amb la facilitat dels primers
banys de sol de la temporada.
Sempre protecció solar i prudència.

Quan observem, el que us deia, d’un
major nombre de situacions d’estanca-
ment a la primavera es posa de manifest
que l’escalfament del planeta té
moltíssimes derivades a nivell de
climatologia local i que cada cop són
més estudiades. Aquestes variacions
estacionals a casa nostra podrien estar
propiciades per aquest anomenat Canvi
Climàtic.

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

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
09/04/2021
Núm. Oferta
306030 CAMBRERA
305955 FORMADOR/A OCUPACIONAL

(CP Neteja)
305910 CUINER/A PER A

COL·LECTIVITATS
305726 AUX. SOCIOSANITÀRIA/AUX.

INFERMERIA
(GERIATRIA - TORN DIA O NIT)

305412 OPERARI METAL·LÚRGIC
305039 DEPENDENT/A

(PRODUCTES CÀRNICS)
304984 TÈCNIC/A EN UNGLES

(JORNADA PARCIAL TARDES)
304868 COMPTABLE JUNIOR

(JORNADA PARCIAL)
304451 AUX COMPTABLE /

ADMINISTRATIU (Junior)
303964 CONDUCTOR/A MAQUINÀRIA

CONSTRUCCIÓ
303859 ESTETICISTA

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.

Campanya d’asfaltat
2021.
Properes actuacions
al barri de Can Valls
L’Ajuntament de Caldes de Montbui va
iniciar, el passat mes de març, la campanya
d’asfaltats del municipi.
Abans de Setmana Santa es va adequar el
carrer Turó del mig i partir del 13 d’abril és
el torn del Passeig Circumval·lació de Can
Valls.
L’Ajuntament agraeix als veïns i les veïnes
la col·laboració per facilitar les obres i
demana disculpes per les molèsties que
aquestes puguin ocasionar.

OAC360º. Ajuda a la
tramitació electrònica
i cita prèvia
L’OAC360º és el servei d’assistència
ciutadana que té per objectiu oferir un
acompanyament personalitzat en la
tramitació electrònica, per resoldre dubtes
i incidències que la ciutadania pugui tenir
quan ha de fer gestions o tramitacions
telemàtiques des de la plataforma de
tramitació electrònica de Caldes de
Montbui: https://seu.caldesdemontbui.cat.
Accediu-hi trucant al T.93 8651440, enviant
un A/e. a oac360@caldesdemontbui.cat o
omplint el formulari que trobareu a:
www.caldesdemontbui.cat.
Des d’aquest març, la ciutadania pot
gestionar la  cita prèvia amb l’Ajuntament a
través dels següents canals:
    • Telefònica: tel. 93 865 14 40 (de dilluns
a divendres, de 8 a 20 h)
    • Telemàtica: www.caldesdemontbui.cat/
citaprevia (365 dies - les 24 hores)

Servei de Salut per a
joves. Propera cita:
22 d’abril de 2021
L’Espai Jove El Toc acull el Servei de Salut
per a joves amb l’objectiu d’informar i
assessorar sobre drogues, sexualitat,
alimentació i hàbits saludables.
Feu les consultes, a l’Espai Jove El Toc,
per T. 93 865 46 55- 674 32 35 78, per
Instagram -@eltoc- o per A/e.
eltoc@caldesdemontbui.cat.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Abril 2021
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 19 d’abril.
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
necessàries per la Covid-19.

Subvencions
extraordinàries Covid-19:
sol·licituds del
25 de març al 3 de maig
L’Ajuntament impulsa tres línies de
subvencions adreçades a les activitats
econòmiques locals per fer front a la crisi
econòmica derivada de la Covid-19.

Sol·licituds del 25 de març al 3 de maig
• Presentació de sol·licituds:  del 25 de març
al 3 de maig
• Tramitació electrònica a:
www.caldesdemontbui.cat/subvencionscovid
o presencial demanant cita prèvia a través
del tel. 93 865 56 56
o a www.caldesdemontbui.cat/citaprevia
L’Ajuntament us ofereix el servei d’assis-
tència a la tramitació electrònica OAC360º.
Tel.  93 865 14 40
A/e: oac360@caldesdemontbui.cat
• Trobareu les Bases al tràmit Sol·licitud
de subvenció extraordinària Covid-19:
www.caldesdemontbui.cat/subvencionscovid

Vine a formar part de
l’Orquestra Municipal
L’orquestra creada per l’EMM Joan Valls
fa una crida a les persones que hagin cursat
estudis musicals i en vulguin formar part.
Informació a la Secretaria del Centre Cívic:
T  647 573 207



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

Les fases del son i la seva
utilitat

ls somnis són narracions o històries que visualitzem i sentim i que solen
ocórrer en la fase denominada MOR (moviments oculars ràpids), conegut

més pel seu terme en anglès: REM. Durant aquesta fase, podem arribar a tenir fins
a 30 o 40 somnis, dels quals no som capaços de recordar més que uns pocs, o
el que és més habitual, cap d'ells.

La Psicologia del somni és una matèria d'estudi que ha despertat sempre molt
interès i que del que tracta és de comprendre quines són les fases de les quals es
compon el son, de quina manera actua el cervell en cadascuna d'aquestes fases
i a més, donar-li un significat als somnis, sobretot a aquells més concurrents,
perquè segons els especialistes són aquests els més importants i a través dels
quals el cervell intenta transmetre'ns avisos.

No hi ha dades certes sobre per què somiem, però sí que se sap que aquests
tenen funcions positives per al nostre organisme, entre les quals destaca: la presa
de decisions, l'augment de la creativitat o poder gestionar les nostres emocions.
També serveix per a regenerar-se el cervell i que aquest reorganitzi els records. Per
tant, encara que el cos estigui relaxat, el cervell (igual que el cor, els pulmons...
Etc), continua treballant.

El son com sabem es reestructura en unes 5 fases d'uns 90 a 100 minuts cadascuna
aproximadament. Mentre que en la primera (endormiscament) i la segona (son
lleuger) estem entre consciència i la inconsciència i la nostra desconnexió de
l'entorn encara no és total, en les altres tres ja el nostre son és profund. En la
tercera fase, per exemple és on es produeixen la majoria de terrors nocturns o
somnambulisme. La cinquena és la fase REM, on tenen lloc els malsons i la
majoria dels somnis.

El que somiem segons Sigmund Freud és sempre interpretable i reflecteix els
nostres desitjos subconscients, igual que reflecteix el nostre estat d'ànim, les
nostres pors i alegries. Gràcies a ells, apunten els professionals, no sols podem
arribar a esbrinar on hem deixat coses oblidades, sinó també a resoldre conflictes
i crisis existencials. EVA REMOLINA



Salut

- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

Vanessa Olmos Oliván - psicòloga (col. 13.086)
c/ Aparici, 7 -  Tel. 93 865 57 37 -  685 806 557

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

C/ Salvador Codina, 19 - Tel. 93 865 28 15
Caldes de Montbui  (hores convingudes)
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c/ Avel·lí Xalabarder, 17 - tel. 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

R

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Curiositats sobre els
esquerrans

epresenten el 10% de la població mundial i curiosament el percentatge s'ha
mantingut estable durant tota la història. En l'antiguitat ser esquerrà era una

cosa dolenta perquè es creia que eren seguidors del Diable, motiu pel qual se'ls
perseguia igual que a les bruixes o altres col·lectius com als pèl-rojos. De fet, la
paraula left, prové del terme anglosaxó Lyft que significa feble, trencat o inútil.
Sabem també, que a l'època franquista a les escoles, als nens esquerrans se'ls
lligava la mà a la cadira perquè es veiessin obligats a escriure amb la mà dreta.
Afortunadament en l'actualitat això ja no ocorre perquè s'ha demostrat que no és
cap trastorn o malaltia i que és quelcom natural i cada cop es troben més accessoris
especialment dissenyats per a ells, com quaderns, tisores o cadires amb braç en
els centres educatius.

Al llarg dels anys, també s'han desmentit alguns mites com que els esquerrans
tenen menys esperança de vida, són més introvertits o sofreixen de més malalties,
perquè no hi ha suficients evidències científiques que ho avalin. Tanmateix, sí que
hi ha alguns aspectes curiosos respecte als esquerrans.

Vegem alguns d'ells:
- És més freqüent en homes que en dones, fins a quatre punts.
- Existeix una fòbia anomenada Sinistrefòbia que consisteix a tenir por a tot el que
tingui a veure amb el costat esquerre. Les persones que la sofreixen per exemple,
no volen asseure's en els seients de la part esquerra dels transports públics ni
tampoc relacionar-se amb esquerrans, entre altres.
- Tenen un dia especial en el calendari: el dia 13 d'agost, dia internacional de
l'esquerrà.
- Els animals també poden ser-ho, ja que aquesta no és una característica exclusiva
dels humans.
- No està provat que siguin més intel·ligents, però sí es diu que són més espavilats,
segurament pel fet que han hagut d'adaptar-se a un món pensat i creat
exclusivament per a destres.
- Estudis han demostrat que quan una dona queda embarassada amb més de 40
anys, té fins a un 130% més de possibilitats que el seu fill sigui esquerrà. També és
molt freqüent que quan neixen bessons, un dels dos, ho sigui.
- Els esquerrans tenen avantatges en practicar alguns esports com la boxa o el tenis.
- Els esquerrans accedeixen amb més facilitat als dos costats del cervell, per la
qual cosa tenen més  creativitat.
Alguns dels il·lustres esquerrans més coneguts són: Ghandi, Picasso, Miquel
Àngel, Leonardo da Vinci, Newton, Maradona, Mozart, Chaplin, Bill Gates,
Carlemany, Napoleó, Aristòtil, Rubens o Marie Curie, entre altres. 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

Rosquilles de licor d’herbes
Ingredients:
. 200 g de sucre
. 1 pell de llimona ratllada
. 3 ous
. 100 g d'oli d'oliva suau o de gira-sol
. 50 g de licor d'herbes
. 500-550 g de farina de rebosteria
. 1 sobre de llevat químic en pols
. 1 pessic de sal
. oli d'oliva suau o de gira-sol per fregir
. sucre per arrebossar

. Preparació:
Comencem batent el sucre amb els ous.
Afegim l'oli, el licor d'herbes, la ratlla-
dura de llimona i la farina tamisada amb
el llevat i pastem.
El millor és no incorporar tota la farina
de principi, sinó anar afegint-la a mesu-

ra que amassem, ha de quedar una
massa enganxosa però manejable.
Formem una bola amb la massa,
l'emboliquem en film transparent i
deixem que reposi a la nevera un parell
d'hores, perquè sigui més fàcil
manipular-la.
Quan la massa hagi reposat, untem el
taulell i les nostres mans amb oli i formem
boletes amb la massa, de la mida que
vulguem que les nostres rosquilles. Ara
només ens queda obrir un forat al centre
que anirem obrint fins a tenir feta la
rosquilla.

Escalfem oli en una paella i fregim les
rosquilles, tenint molta cura que no es
cremin ni quedin crues per dins. Per a
això, l'oli que tenim a la paella el posem
a foc mig sense que arribi a fumejar, si
el foc és fort les rosquilles es faran
massa per fora i quedaran crues per
dins.
Quan estiguin daurades per ambdós
costats, les traiem de la paella i les anem
col·loquem sobre paper de cuina
absorbent per eliminar l'excés d'oli.
Sense esperar massa, les arrebossem
en sucre i ja les podem gaudir. 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

Alguns cristians posen un adhesiu en forma de peix en les seves
pertinences. Freqüentment la gent pregunta: Què significa aquest símbol?.
Poc temps després de la crucifixió de Jesucrist, els primers cristians van
ser perseguits pels dirigents romans. Obligats a amagar-se, van emprar
com a signe distintiu el dibuix d’un peix. En grec, idioma corrent de
l’època, la paraula “peix” es compon de cinc lletres “la transcripció al
nostre idioma és: “ichtus” o “ichthys”. Aquestes lletres són les inicials de
les paraules: “Jesús, Crist, de Déu, Fill, Salvador” . Heus aquí l’origen i el
sentit d’aquest símbol.
Mitjançant aquest signe distintiu, els cristians van proclamar el fonament
de la seva fe: Jesucrist, el Fill de Déu que va venir a la terra per salvar els
homes.  Avui, l’any 2021, com l’any 100, els cristians, amb o sense adhesiu
en forma de peix, proclamen el mateix missatge:

“Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill Únic perquè tot el qui
creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna”   (Joan 3:16)

Ichtus

L’Orquestra Municipal
de Caldes es prepara
per al primer concert
des d’abans de la
pandemia
L’Orquestra Municipal de Caldes tornarà
als escenaris, si la situació sanitària ho
permet, el dia 24 d’abril.
Serà el primer concert de la formació des
d’abans de la pandèmia i el tercer de la
nova etapa encetada el 2018.
El concert serà a les 18h a la plaça Pau
Surell, dins dels actes de Sant Jordi
organitzats per l’Ajuntament.

Actualment l’Orquestra Municipal de
Caldes de Montbui té prop de 20
components després de la recent
incorporació d’un pianista i un
percussionista, tots ells sota la batuta
del director professional Borja Mascaró.

L’escola municipal de música Joan Valls
va ser de les primeres a incorporar una
orquestra en el projecte educatiu, als
anys 80 del segle passat. Des de llavors,
la formació s’ha nodrit principalment
d’alumnes de la mateixa escola i els ha
servit per evolucionar com a instru-
mentistes, a banda de permetre’ls viure
experiències d’intercanvi a l’estranger,
etc.
Fa tres anys, en un moment de baixa
participació, l’escola de música va fer
una crida a músics de Caldes per formar
part de l’orquestra però no hi va haver
gaire resposta i es va decidir reorientar
la naturalesa de la formació obrint-la a
músics de fora del poble.




