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Agenda
Dissabte 1 de maig
Casino de Caldes
20h
XII Cicle Musicasino. Cicle joves
músics, grans concerts. Actuació de la
calderina  Núria Vives, soprano.
Preu: 6/9 euros.

Diumenge 2 de maig
Casino de Caldes
18,30h
Teatre amb l’obra “36 preguntes que
farà que t’enamoris”.
Preu: 8-10 euros.
Estudiants: 5 euros

Dimarts 4 de maig
Aparcament c/ Escoles Pies
De 8 a 13h
Deixalleria mòbil

Fins el 9 de maig
Espai d’Art Casino
Exposició ArtsBril del col.lectiu
ArtsGrup, pintura i escultura.
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.

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

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

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.
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A

El Secretari d’Infraestructures i Mobilitat
ha anunciat l’inici de les obres del pas
inferior de la C-59 a l’alçada del cementiri

quest dilluns, el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la

Generalitat de Catalunya ha anunciat
l’inici de les obres de construcció del
pas inferior per a vianants i ciclistes en
l’accés a la C-59 des del carrer de
Bigues.
El projecte, la contractació del qual se
signa aquesta setmana per començar
les obres a principis de maig, contempla
també la inclusió d’un tercer carril per al
gir a l’esquerra en sentit nord i de carrils
d’acceleració i d’alentiment.
Els treballs tenen un termini d’execució
de 10 mesos i un pressupost d’adjudi-
cació de 800.000 euros.

El pas inferior de la C-59 és una històrica
reivindicació municipal que soluciona
la comunicació entre el centre urbà i el
Cementiri Municipal i entorns.
El director general d’Infraestructures i
Mobilitat, Isidre Gavín, s’ha traslladat  a
Caldes de Montbui per compartir
l’anunci de l’inici de les obres amb
l’alcalde, Isidre Pineda. A la reunió han
assistit també el regidor d’Espais Públics
i Mobilitat, Jaume Mauri, la portaveu del
govern, Núria Carné i el subdirector
general d’Infraestructures, Pedro
Malavia.

Isidre Galvin, va afegir que el pas
soterrat que millorarà la connexió a les
dues bandes de la C-59, té un valor
afegir perquè s'hi construirà també un
carril bicicleta, definint un accés per als
vianants i pedalable que fomenta la
mobilitat sostenible.
Galvin va dir que la setmana vinent es
començarà a situar la senyalització de
desviament de trànsit, i que malgrat que
pugui tenir una certa incidència,
s'intentarà que l'obra sigui compatible
amb la ciutadania.

L'alcalde Isidre Pineda es va mostrar
molt content de l'inici de les obres del
pas soterrat, ja que és una de les
reivindicacions més històriques que hi
havia a Caldes.

Pineda va dir que és una actuació que
millora la seguretat, però que té múltiples
vessants, ja que connecta amb
mobilitat sostenible l'entorn natural de
l'altre costat de la C-59 i també connecta
amb les urbanitzacions de la Font dels
Enamorats, Regassol i Lledoners.

Es recupera el gir a l’esquerra per entrar
a Caldes des del c. Bigues
El projecte contempla la construcció
d’un vial de 360 metres de longitud per
a vianants i ciclistes que connectarà
amb el pas inferior. D’aquesta manera,
a més de facilitar l’accés a peu o en bici
al Cementiri Municipal, es promou

també la mobilitat sostenible amb els
barris extraurbans de Can Regasol i Els
Lledoners.
En paral·lel, es fa possible el gir a
l’esquerra des de la C-59 per entrar al
municipi pel carrer de Bigues. Es
recupera així una de les entrades a la
trama urbana, fer que permetrà
descongestionar les existents.
Aquest projecte se suma al pas soterrat
fet l’any 2019 per accedir al polígon
industrial La Borda. Els dos accessos
salven la barrera geogràfica dins el
terme municipal que suposa la C-59 i
afavoreixen la mobilitat sostenible, a
peu o en bicicleta.

JDB



44444

Actualitat

E l proper mes de juny comencen les
obres del projecte d’ampliació de

Les Cases dels Mestres, l’equipament
sociocultural ubicat a la plaça Catalunya
i construït l’any 2010.
El projecte sorgeix de la necessitat
d’adaptar l’edifici existent als nous
requeriments que han anat sorgint des
de la seva construcció. L’objectiu és
ampliar el Casal del la Gent Gran així
com augmentar la superfície destinada
a les activitats del programa municipal
de Gent Gran Activa, a l’Escola d’Adults
El Roure Gros, al Centre de formació
ocupacional i a les classes de català, i
reubicar l’Espai d’Entitats i el Centre
Obert.
L’actuació consistirà en la realització
d’una reforma de l’edifici actual, en
forma de “L”, i l’enderroc de dues
construccions més de la parcel·la per
tal de poder ampliar l’edifici principal.
El nou edifici se situarà de forma lineal,
des del carrer de Gregori Montserrat al
carrer de Sentmenat, formant una “U”
amb l’edifici existent, envoltant el pati
central, i obrint-lo de forma completa al
carrer Mestre Gregori Montserrat,
promovent la unió de l’espai de la plaça
Catalunya amb l’interior de l’illa.
L’edificació també disposarà d’un accés
alternatiu a l’interior des del carrer
Sentmenat.
El fet que l’edifici envolti el pati central,
permetrà que tots els seus espais
s’il·luminin i es ventilin de forma natural.
Des del pati, en planta baixa, es podrà
accedir al nou espai polivalent, una
gran sala de 300 m2  que disposarà
d’espais complementaris com magat-
zems, vestidors i lavabos. La sala es
podrà subdividir en tres  espais
independents mitjançant envans mòbils
per tal de donar-li més flexibilitat d’ús.
La planta baixa també acollirà el Casal
de Gent Gran ampliat i el despatx de
l’Associació de Gent Gran de Caldes de
Montbui. En aquests espais es
desenvoluparan les activitats més
lúdiques com són els jocs de taula i el
billar, entre d’altres. En aquesta planta
també s’hi ubicaran els espais oferts a
les entitats locals per a realitzar
reunions, trobades, etc.

Les Cases dels Mestres creixen
en espai i en serveis allotjats

Amb la nova construcció, la cafeteria
disposarà d’un espai destinat exclusi-
vament als serveis de restauració de
l’equipament. La terrassa continuarà
sent un espai complementari a la
cafeteria, a banda d’un espai de relació
i distribució.

Tant el Casal de la Gent gran com l’Espai
d’Entitats podran funcionar indepen-
dentment de l’àrea de la Cafeteria,
mitjançant un itinerari accessible que
comunicarà amb l’accés del carrer de
Sentmenat i amb els nous banys
accessibles de la sala polivalent.
La primera planta del nou edifici acollirà
el Centre Obert Buimont, equipament de
la regidoria de benestar social destinat
a joves. Constarà de dues aules i un
espai comú destinat a activitats
complementàries com els berenars.
La primer planta també disposarà d’una
gran terrassa de 270 m2 que es podrà
utilitzar per a activitats culturals, com
xerrades a l’aire lliure, cinemes a la fresca
i activitats físiques exteriors, entre
d’altres. El disseny de la terrassa
inclourà una jardinera lineal per
incorporar un petit jardí urbà. Una escala
exterior connectarà aquest espai amb
el pati central.
La segona planta acollirà una aula taller
polivalent destinada a qualsevol activitat
cultural i educativa organitzada pels

col·lectius locals, escola d’adults,
formació ocupacional, classes de
català o d’altres serveis municipals.
L’edificació garantirà l’accessibilitat a les
persones amb mobilitat reduïda o amb
qualsevol altre limitació.
El projecte, d’inici imminent, es

desenvoluparà de manera que no
interfereixi amb el funcionament normal
del centre, començant amb la demolició
dels edificis que allotgen el Centre Obert
i l’Espai d’Entitats, la construcció de
l’edifici d’ampliació i la reforma de
l’actual sala polivalent.
L’obra, amb un import de licitació de
1.299.898,99 euros, compta amb dues
subvencions, 800.000 euros del
Programa General d’inversions de la
Diputació de Barcelona 2019-2023 i
250.000 euros del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC),
Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament
de Caldes cobrirà l’import restant.
El projecte d’ampliació ha estat
presentat en roda de premsa, per Isidre
Pineda, alcalde, Jordi Martín, regidor
d’Urbanisme, Núria Carné Navarro,
regidora de Gent Gran Activa, Diego
Nakamatsu, arquitecte del projecte, i
Antonio Hernández, president del Casal
de Gent Gran de Caldes de Montbui,
acompanyat d’alguns membres.
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“E l Guillem és nostre” dèiem amb
alguns companys dels mitjans

amb un punt d’orgull el dia de la
cerimònia de comiat.

Ho dèiem amb orgull i amb una certa
avarícia benentesa. L’avarícia de qui es
vol sentir a prop, en moments com
aquests, una persona que t’estimes.

El Guillem és nostre, dels mitjans de
Caldes, perquè ens el sentim així molt
directament, molt senzillament i molt
clarament.

Que ningú no es pensi que aquesta
reivindicació és d’exclusivitat; no. El
Guillem va fer molts amics a Caldes,
molts bons amics fora dels mitjans de
comunicació.

Però el nostre Guillem és aquell que
trobàvem sempre en un acte públic a
Caldes, amb la càmera de fotos a punt:
“Què, Guillem, ja hi tornem a ser”, un
acudit a la butxaca o qualsevol facècia
per fer-nos riure. Sovint, si ell no arriba-
va, l’acte no començava, s’endarreria
amb un punt de coqueteria per part dels
organitzadors; això passava ben poc,
perquè era extremadament puntual…

El Guillem és nostre
El nostre Guillem és aquell que es
penjava la bossa negra a les espatlles,
plena de CDs per repartir, convertint en
regals les seves fotografies i la seva
mirada del món.

El nostre Guillem és aquell que ja tenia
la petjada feta a tots els carrers de Caldes,
perquè els va caminar i recaminar més
que cap altra persona, amb la passa
tranquil·la i la seguretat d’arribar sempre
arreu.

El nostre Guillem era aquella persona
que truquessis quan la truquessis, per
cobrir amb la seva càmera qualsevol
acte d’última hora, mai tenia un no per
resposta sinó tot el contrari, sempre
estava predisposat, “tranquil·la mossa
que allí estaré”. I quan tu anaves a
escriure l’article, te’l trobaves a la
redacció on ja havia deixat col·locades
les imatges a l’ordinador.

El passat dilluns 19 d’abril quan en
Guillem ja ens havia deixat, parlant d’ell
amb amiga d’una botiga, una senyora
que hi era comprant i en escoltar va dir,
“així era el senyor de les ulleres, la gorra
i la càmera de fotos”. Sí, la seva
fesonomia podria ser aquesta, però per
a les persones que el coneixíem de ben

a prop era molt i molt més, senzillament
entranyable.

El nostre Guillem era una persona única,
símbol d’una generació extraordinària
per la seva lluita i entrega diària, una
generació que malauradament
desapareix ...

Al nostre Guillem li agradaven els
tangos, n’hi ha un de Carlos Gardel que
en alguna ocasió l’havíem sentit
taral·lejar quan marxava, i així imaginem
ara que fa el seu comiat al Caldes que
estimava:

“Adiós muchachos, compañeros de mi
vida,
Barra querida de aquellos tiempos.
Me toca a mi hoy emprender la retirada
Debo alejarme de mi buena mucha-
chada.
Adiós, muchachos, ya me voy y me
resigno,
Contra el destino nadie la calla” …

Deixeu-nos dir que era ben nostre...
només uns dies... el temps just perquè
siguem capaços de compartir la seva
pèrdua amb tothom.

La premsa calderina
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Anem al Casino

MMB

Dissabte 1 de maig
20h XII Cicle Musicasino. Cicle joves músics, grans
concerts. Actuació de la calderina Núria Vives,
soprano. Preu: 6/9 euros.

Diumenge 2 de maig
18,30h Teatre amb l’obra “36 preguntes que farà que t’enamoris”.
Preu: 8-10 euros. Estudiants: 5 euros

Fins el 9 de maig
Espai d’Art Casino
Exposició ArtsBril del col.lectiu ArtsGrup, pintura i escultura.
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.

S’estrena “Moebius”, la sèrie de TV3
gravada a Caldes
S’ ha estrenat oficialment el primer

capítol de la sèrie “Moebius” que
té Caldes de Montbui com a escenari
principal. La projecció del capítol s’ha
fet aquest dijous 22 d’abril als cinemes
Verdi de Barcelona en el marc de la
cinquena edició del BCN Film Festival.
A l’estrena hi ha assistit l’alcalde, Isidre
Pineda, i la regidora de Turisme, Carme
Germà.

“Moebius” és una coproducció de
Veranda TV i TV3 que es començarà a
emetre el dilluns 17 de maig. Es tracta
d’un thriller d’investigació situat a La
Farga, un poble fictici de la Catalunya
interior on tothom coneix tothom, però
ningú confia en ningú. Caldes de
Montbui és, a la sèrie, aquest petit poble
on transcorre l’acció. El rodatge es va
dur a terme a principis d’any per
diferents espais del municipi.

La trama de la sèrie se centra en un cas
que afecta un alumne de l’institut d’a-
quest municipi. La Mamen (Aida Oset),
la nova professora de matemàtiques
d’aquest centre educatiu, comença una
investigació pel seu compte que farà
que alguns secrets llargament enterrats
al poble surtin a la llum.

Creada per Eduard Cortés i Piti Español,
la sèrie consta de 10 episodis de 40
minuts, dirigits pel mateix Cortés i s’ha
rodat principalment a Caldes de
Montbui.
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Caldes planta un ametller per la iniciativa
#UnÁrbolPorEuropa
Aquest dilluns s’ha plantat un arbre al
Parc de l’Ametller en el marc de la
campanya #UnÁrbolPorEuropa. La
iniciativa, que ja ha sumat més de 450
municipis de l’estat espanyol, ja ha
aconseguit plantar més de 9.000 arbres
a Espanya. En el cas de Caldes de
Montbui, s’ha optat per plantar un
ametller. L’arbre s’ha plantat al Parc de
l’Ametller per substituir l’ametller que es
va haver de retirar el 2019. La regidora
d’Europa i Projecció Exterior, Núria
Carné, ha estat l'encarregada de plantar
l'arbre i destaca la importància de donar
visibilitat a totes les accions contra el
canvi climàtic, per petites que siguin.

La iniciativa #UnÁrbolPorEuropa va
néixer el desembre del 2019 durant la
celebració de la COP25, Conferència de
l'ONU sobre el Canvi Climàtic que es va
fer a Madrid.

ls alumnes de l’Institut Manolo Hugué
diposen d’un nou espai d’esbarjo a

l’Avinguda de Josep Fontcuberta per tal
de reduir la massificació del pati exclu-
sivament a l’hora d’esmorzar

Responent a la necessitat d’espai per
garantir les mesures de seguretat pel
control de la Covid-19 a l’hora de
l’esbarjo a l’Institut Manolo Hugué,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui va
cedir el passat mes d’octubre, de forma
provisional, l’ús del parc de Can Rossell
per l’activitat exclusiva de l’hora
d’esmorzar en horari de 11h a 11:30h
del matí.

A partir de demà divendres, els alumnes
podran fer ús d’una nova zona
habilitada per aquesta fi a l’Avinguda de
Josep Fontcuberta. A sobre del nou
aparcament, just al costat del pati de
l’institut, s’han disposat bancs reciclats
i papereres.

Nou espai d’esbarjo pels alumnes
de l’Institut Manolo Hugué

En aquell context, l’associació juvenil
Equipo Europa va engegar aquesta
campanya amb l’objectiu de que els
municipis adherits plantessin al menys
un arbre abans del Dia Mundial del Medi
Ambient del 2020.

La pandèmia però, va paralitzar comple-
tament la campanya. Ara s’ha reactivat i
el nou objectiu que s’han fixat els
impulsors de la iniciativa és aconseguir
el màxim nombre d’arbres plantats abans
del Dia Mundial del Medi Ambient.
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a Diada de Sant Jordi ha tornat amb
força, després d'un any de

pandèmia que va obligar a anul·lar
l'anterior Diada i viure-la confinats a
casa.
Enguany s'ha volgut fer una proposta
segura i descentralitzada.

L'avinguda Pi i Margall va acollir les
parades de llibres i roses, amb moments
de molta afluència, fins al punt que a
mitja tarda era molt difícil trobar una rosa.
La distància en què es van ubicar les
parades i el fet d'haver tallat el carrer a la
circulació va facilitar el moviment de les
persones en tot moment.
Diverses escriptores calderines van
estar en algunes parades signant els
seus llibres: Josepa Forns, Àngels Boy,
Mercè Jorba, entre d’altres.

El nou espai dedicat a les entitats de la
plaça de Neus Català va rebre la visita
d'unes 3.000 persones durant tota la
jornada. De fet, durant la tarda del
divendres hi va haver al voltant d'unes
300 persones de manera continuada en
aquest espai. Les mesures de control
d'accés van facilitar el compliment de
les mesures de seguretat i del protocol
fixat pel Procicat en la lluita contra la
Covid-19.

El tercer espai on es van ubicar els actes
de Sant Jordi 2021, el jardí de Santa
Susanna, va reunir entre 100 i 200
persones segons el dia i l'espectacle.
En aquest espai, habilitat especialment
per aquest dia, és on es van concentrar
les activitats culturals de les entitats. El
divendres a la tarda, l'actuació de la colla
gegantera i de la Coral del Calderí, i
també la Mostra de dansa de Stage van
ser les activitats que més públic van
congregar. Les actuacions del dissabte,

Caldes torna a viure una esplèndida Diada
de Sant Jordi amb noves ubicacions
L la mostra de música amb Tot Música i el

concert de l'Orquestra Municipal de
Música van reunir molt públic.

Pel que fa al Casino, la Fira d’Art “ArtsBril”
va estar molt visitada i molta gent va
comprar detalls d’art de l’Esther Tenedor.
Carme Polo va presentar el seu llibre
“Sant Jordi” i també es va fer el lliurament
de premis del XVII Concurs Literari de

Contes Infantils, amb 70 participants.
Els guanyadors van ser: Jordi Clemente
Franquet, Andrea Molina Piedra, Maria
Diaz Giménez, Francesc Martinez Picó,
Thais Mora Chavez, Erika Sanz Díaz de
Arcaute, Mariona Farrás Coll i Maria
Xampeny Hernández.
I per acabar els actes de Sant Jordi, va
actuar l’Orquestra Principal de la Bisbal
oferint un gran concert.

L’avinguda Pi i Margall es va omplir de roses i llibres.
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Sant Jordi 2021

Les escriptores calderines Mercè Jorba i Josepa Forns signant llibres.

El jardí de Santa Susanna es va omplir d’activitats escèniques i musicals.

La cultura popular va estar present a la Diada de Sant Jordi amb bestiari, capgrossos i gegants.

El casino va acollir el lliurament de premis del XVII Concurs literari de Contes Infantils i la fira d’art “Artsbril” entre altres
activitats.  FOTOS: MMB i JDB
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L’ Ajuntament de Caldes té sobre la
taula l’aprovació definitiva del

“projecte constructiu de les obres
d’obertura del parc de Can Rius i
implantació d’usos provisionals a la finca
municipal adjacent”. Un projecte que va
estar a informació pública fins al dia 1 de
març de 2021. Més de 300 al·legacions
s’han presentat contra el projecte.
Dels molts arguments usats, n’hi ha dos
que destaquen amb força i que hem
explicat reiteradament.
1) La proposta de l’equip de Govern està
en radical desacord amb la normativa
urbanística municipal (POUM). Per
exemple: l’article 319 del POUM,
explícitament diu que els “aparcaments”
no són compatibles amb els possibles
usos en els sòls no urbanitzables
(aquesta és la classificació de la zona
afectada).
2) L’argument de provisionalitat que
esgrimeix el govern no és ni creïble (no hi
ha cap argument ni document que
demostri la provisionalitat de l’actuació ni
de les mesures/costos que després

L’aparcament a les Cremades.
L’Ajuntament tria anar pel pedregar

caldria prendre per a restaurar l’estat de
la finca) ni és financerament justificable.
Com l’Ajuntament es pot gastar
definitivament mes de 600.000 euros dels
nostres impostos, en una actuació
provisional?
Davant la claredat dels nostres arguments
(i de molts altres inclosos a les
al·legacions), la resposta de l’Ajuntament
en una nota publicada (Montbui 9/4/2021),
sota el títol “El Govern es Pronuncia, afirma:
“el projecte s’ajusta a la normativa
urbanística vigent, però es un projecte que
no està pressupostat ni es troba entre les
prioritats del govern”. Una nota breu, sense
cap argument ni dades. Decebedora
venint de qui se suposa que són servidors
públics. Al “públic” deuen els seus càrrecs
i responsabilitats.
El rellevant és que aquesta iniciativa és, al
nostre entendre, incompatible amb el
POUM. Fa uns mesos, l’Alcalde Sr. Isidre
Pineda, el Sr. Jaume Mauri, regidor
d’Espais Públics i Mobilitat, i Planejament
Territorial, afirmàveu que estàveu
presumptament obligats a fer unes

expropiacions i per això havíeu de
modificar el POUM. Nosaltres, vàrem
haver d’explicar a la ciutadania que això
no era veritat. Amb una lleugeresa
vergonyant, alguns ens vàreu acusar de
divulgar “fake news”, per acabar
reconeixent setmanes després que
teníem raó i que havíeu invocat una
legislació inapropiada per a justificar el
que volíeu fer.
Sr. Alcalde Isidre Pineda, Sr. Jaume Mauri,
calen arguments, no paraules. I calen
arguments sòlids i contrastables. I és
irrellevant si ara és o no la vostra prioritat i
si teniu l’aparcament pressupostat o no.
Tal i com hem fet sempre, si no tenim raó
no tindrem cap dificultat en reconèixer-ho.
Una aprovació per part de l’Equip de
Govern, d’un expedient que viola el POUM,
tindria moltes conseqüències, potser
també penals, que estem segurs que
l’Equip de Govern i redactors del projecte,
no voldrien haver d’enfrontar.

No al Salt de la Riera

L’Alcalde Pineda ho torna a fer.
Manca de col·laboració amb el Síndic
de Greuges de Catalunya.

l Síndic de Greuges de Catalunya,
Rafael Ribó, i l’Alcalde de Caldes,

Isidre Pineda, varen signar, el 28 de gener
de 2020, un conveni de col·laboració per
tal de “garantir els drets de les persones
en l’àmbit local, amb màxima eficiència,
proximitat i seguretat”. Aquest conveni
era pròrroga d’un anterior de 2017.

El mes de gener d’enguany, Carerac Verd
ja vàrem fer públic el resultat d’una queixa
al Síndic de Greuges reclamant que
garantís els nostres drets (informació i
resposta) en relació a un expedient
sancionador per una suposada infracció
urbanística al polígon de la Borda, co-
mesa presumptament per GDP Recycling
Process, SL i altres dues persones
jurídiques. En el plec de càrrecs de
l’expedient es parlava d’una multa força
considerable de 111.000 euros.

En aquell cas el Síndic de Greuges va
haver de fer mans i mànigues per obtenir
una resposta de l’Alcalde Pineda, després
de demores i respostes insatisfactòries, i
finalment va aconseguir que l’Ajuntament

E mateix reconegués la seva mala actuació
envers Carerac Verd, veient-se obligat a
reiniciar l’expedient sancionador que havia
deixat caducar de manera injustificada.

Carerac Verd, a finals de 2020, vàrem haver
de formular una nova queixa al Síndic de
Greuges. En aquest cas per la manca de
resposta de l’Ajuntament a la nostra petició
de 2 de març de 2020, sobre les liquida-
cions de l’Impost de construccions,
instal·lacions i obres (ICO) que s’ha-
guessin girat, des de l’any 1997, a les
empreses Àrids Pérez, SL i GDP Recycling
Process, SL per la seva activitat sense
llicència a la zona de Carerac, on hi han
fet extraccions d’àrids, abocaments de
matèries impròpies i aportació de terres
que han desfigurat el territori i el paisatge.

Després de més de tretze mesos,
l’Ajuntament encara no ens ha donat cap
resposta, malgrat que el Síndic de Greuges
ha indicat, ja fa tres mesos, que Carerac
Verd té dret a obtenir aquesta informació.
L’Ajuntament en aquest cas també ha
demorat les seves respostes de manera

injustificada i, quan les ha fet, han estat
insatisfactòries. Per això el Síndic de
Greuges ha RECOMANAT (no té força
executiva) a l’Alcalde Pineda, com a màxim
responsable de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, que resolgui expressament la
nostra sol·licitud.

El Síndic de Greuges també diu en la seva
resolució que, si durant 24 anys, mai no
s’hagués girat cap liquidació per l’ICO a
les empreses Àrids Pérez, SL i GDP
Recycling Process, SL, l’Ajuntament ha de
respondre clarament que això ha estat així.

Per al Síndic de Greuges importen els
drets de les persones. No sabem, si a
l’Ajuntament de Caldes i al seu Alcalde,
els importen més els drets de les
persones i la protecció del territori, o
encobrir males pràctiques municipals i
empreses que no es caracteritzen per la
responsabilitat de les seves actuacions.
Poca transparència de la que presu-
meixen.

Carerac Verd
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
23/04/2021
Núm.      Oferta
306822 AUX. ADMINISTRATIU/VA

COMPTABLE
(JORNADA PARCIAL)

306781 FARMACÈUTIC/A
306779 AUXILIAR DE FARMÀCIA
306654 OPERARI PRODUCCIÓ
306463 OPERARI CARRETONER

(contracte pràctiques)
306462 ADMINISTRATIU/VA

COMPTABLE
306460 DEPENDENT/A BOTIGA
306276 AUX. ADMINISTRATIU/VA

(SECTOR METAL·LÚRGIC)
306030 CAMBRERA
305955 FORMADOR/A OCUPACIONAL

(CP NETEJA)
305039 DEPENDENT/A

(PRODUCTES CÀRNICS)
304868 COMPTABLE JUNIOR

(JORNADA PARCIAL)
304451 AUX COMPTABLE /

ADMINISTRATIU (Junior)

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.

Ajuts escolars per al curs
2021/2022
Les sol·licituds dels ajuts escolars (per
material escolar i llibres, colònies i crèdits
de síntesi) es poden demanar de l’11 de
maig al 2 de juny. Les instàncies s’han de
presentar al Departament d’Acció Social
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per
tal de revisar la documentació requerida.
Recordeu que cal demanar cita prèvia
trucant al número de telèfon 93 865 54 20
o a través de l’enllaç al web http://scur.cat/
KYNNXZ.
Més informació a:
www.caldesdemonbui.cat

Accions formatives
d’interès empresarial
El Servei d’Empresa i suport a l’empre-
nedoria organitza la formació en línia
«Teatre de vendes» adreçat a empreses
empresàries o persones emprenedores.
Data: 19 de maig de 9 h a  14 h. Inscripció
prèvia a La Piqueta: T. 93 862 70 25
A/e.serveiempresa@caldesdemontbui.cat

Llista de sol·licituds amb
el barem provisional de la
preinscripció per al curs
2021-2022
Consulteu la llista de sol·licituds amb el
barem proposicional de la preinscripció per
al proper curs 2021-2022 de 2n cicle
d’educació infantil, primària i secundària
obligatòria a www.caldesdemontbui.cat

L’OMIC informa: El preu
oficial de l’ampolla de butà
és de 13,96 euros
L’OMIC informa que el preu oficial de
l’ampolla de butà, des del 16 de març és
de 13,96 euros, el que suposa un
encariment del 4,96 % respecte el preu
anterior. L’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor recorda a les persones
consumidores d’ampolles de butà que
tenen dret a demanar el tiquet de compra.
Sempre i quan l’usuari consumidor el
demani, els venedors de butà estan
obligats a lliurar aquest tiquet. En cas que
no se’ls hi lliuri o l’import no es correspongui
amb el preu oficial, les persones afectades
poden adreçar-se a l’OMIC per tramitar una
reclamació.

Busquem fotografies de
l’antic Col·legi del Carme,
en teniu?
Thermalia fa una crida a la ciutadania que
vulgui compartir fotografies de l’antiga
escola per una exposició que es farà a
l’edifici. Porteu-les o envieu-les al mail del
museu thermalia@caldesdemontbui.cat,
fins l’1 de maig.

La deixalleria mòbil
s’instal·larà el dimarts
4 de maig, de 8 a 13 h
La deixalleria mòbil, que s’instal·larà  a dins
de l’aparcament del carrer de les Escoles
Pies consisteix en la visita mensual d’un
camió adaptat amb contenidors per recollir
la majoria de residus que es poden portar a
la Deixalleria.
La visita mensual del camió adaptat amb
contenidors de recollida es repeteix cada
primer dimarts de mes.

Quarta edició de la Beca de
recerca d’història local
2021-2022
L’Ajuntament de Caldes de Montbui
convoca la quarta edició de la Beca de
recerca d’història local, enguany sobre
qualsevol temàtica d’interès històric,
arqueològic o patrimonial del municipi.
Dotació: 2.000 euros.

El termini de presentació de propostes és
del 16 d’abril al 16 de juny. Les sol·licituds
s’hauran de presentar acompanyades de
la documentació que s’especifica a les
bases de forma telemàtica o de forma
presencial, amb cita prèvia, a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania (plaça de la Font
del Lleó, 11).
Consulteu les bases al web municipal.

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



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

Blinda casa teva enfront
de les al·lèrgies

ncara que la primavera és una de les estacions favorites per a molts, per a una
gran part de la població suposa una autèntica tortura a causa de les al·lèrgies.

És l’època de major pol·linització i això fa que es multipliquin els nivells de pol·len
dispersos per l’aire, fent que els dies secs amb vent augmentin els nivells, i els
dies de pluja els faci disminuir.

Les reaccions al·lèrgiques més comunes són aquelles que vénen acompanyades
de degoteig nasal, esternuts, picor, irritacions a la pell  i asma. Tot i això, ja sabem
que cada persona és única, per tant, aquests símptomes es poden manifestar de
formes molt diferents en funció de l’efecte que causa l’al·lergen en cada persona.
Per a minimitzar els seus efectes, podem seguir uns consells dins de la nostra llar
que facin aquesta malaltia més suportable.

Cal extremar la neteja enfront de les al·lèrgies, mantenint la casa tan neta com sigui
possible. És convenient canviar-se de roba o dutxar-se en arribar a casa del carrer,
i no estendre la roba a l'aire lliure en temporada de pol·linització.
D'altra banda, és important que guardis totes les revistes, periòdics, peluixos, i
altres objectes que poden agreujar els símptomes per als al·lèrgics a l'interior dels
armaris. Pel que fa a la roba de llit, millor si és antial·lèrgica i procura rentar-la
setmanalment en un programa a més de 60 °C.

Les moquetes no són especialment recomanables quan es té al·lèrgia, i cal no
oblidar-se de les cortines ni dels coixins, ja que poden acumular pols i partícules
de pol·len. Es recomana rentar-los i sacsejar-los amb una certa freqüència.

Finalment, abans d'anar a dormir es pot polvoritzar amb aigua l'habitació, perquè
l'ambient no estigui tan ressec.

A més, és important cuidar la qualitat de l'aire interior, ventilant per renovar l'aire.
Però no es recomana obrir les finestres just a la nit o a l'alba, ja que és quan els
nivells de pol·len estan més alts. AMIC
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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

L

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Els millors aliments
per a obtenir vitamina D
i mantenir-nos en forma

a vitamina D és un nutrient de gran importància per al nostre organisme. Podem
sintetitzar-la en la pell mitjançant la radiació solar, però també és recomanable

obtenir-la a través de la dieta.
La vitamina D és un micronutrient que si bé se la reconeix per contribuir a l'absorció
de calci i cuidar dels nostres ossos, col·labora amb les defenses de l'organisme.
Així mateix, la vitamina D afavoreix la cura de les nostres dents i resulta de gran
utilitat per als nostres músculs, sent part important de la dieta quan busquem
veure resultats amb l'entrenament.

D'altra banda, hi ha estudis que vinculen els seus baixos nivells a major percentatge
de greix corporal i obesitat. Si volem veure'ns bé i estar en forma, no ha de faltar en
el nostre cos.
Si no tens un lloc on exposar-te al sol almenys uns 15 o 20 minuts cada dia, els
següents aliments rics en vitamina D poden ser els teus aliats:

Peixos grassos, és a dir, peix blau. Els exemplars que més vitamina D concentren
són l'areng, el congre, el salmó o el verat.
Salmó fumat. És un peix gras que en la seva versió fresca també pot ajudar-nos,
però després del procés de fumat resulta una font més concentrada de vitamina D.
Rovell d'ou. La porció central, groga i grassa de l'ou, és la que concentra vitamina
D en elevades quantitats.
Oli de fetge de bacallà. És un dels aliments amb major proporció de vitamina D.
Mantega. És el greix lacti que major quantitat de vitamina D.
Llet, iogurt, formatges i semblants. Sobretot si són enriquits en aquest nutrient, ja
que la llet és pobra en vitamina D en el seu format natural, i més si és desnatada.
Aliments d'origen vegetal enriquits. Pot ser una beguda vegetal, cereals de
desdejuni o sucs envasats.

Ja saps, si vols cuidar-te més que mai mitjançant la dieta, et proposem incloure
aliments rics en vitamina D en el teu menú habitual, de manera de cuidar la forma
i la salut del teu cos. 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

L'etern dilema: La truita de patata,
amb ceba o sense?

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

a primera recepta de truita de patates
documentada és del 1854 i concre-

tament apareix en un llibre de receptes
de José López Camuñas.
L'origen d'aquest plat tan nostre, no
està exempt de discussions, ja que
molts són els que volen atribuir-se el
mèrit de la seva invenció i fer-se seva
aquesta exquisida recepta.

A causa de la multitud de versions
existents, l'única cosa que sí que pot
donar-se com a certa és que la seva
aparició se situa entre els segles XVIII i
principis del s. XIX, i potser la més
estesa és la que diu que la va crear
Tomás de Zumalacarregui durant el
setge a Bilbao i davant la dificultat
d’alimentar correctament a les tropes i
l'escassetat d'aliments existents.

Respecte al debat de si incorporar o
no la ceba als ingredients, no se sap
tampoc quan es va iniciar i al final es
redueix a una qüestió del gust de
cadascun.
Si bé segons les enquestes, el 71% de
les persones la prefereix amb ella, la
veritat és, que els premis a la millor truita
d'Espanya se l'han emportat durant
dos anys consecutius truites que no
contenien ceba.

Amb ceba o sense, és sense dubte un
dels menjars més bons i un dels plats
més barats que existeixen.
L'èxit de la truita sens dubte prové de la
senzillesa dels seus ingredients i la seva
fàcil elaboració.

El truc perquè quedi perfecta és posar
per cada patata que càpiga en el puny,
la quantitat d'un ou. I davant el dubte,
posar un ou de més, perquè sempre és
millor pecar de molt que de poc si no
volem que ens acabi resultant un xic
resseca. EVA REMOLINA

L



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

Amor de mare
   De nens creiem que la mare tot ho pot, que no sent cansament, que no
pateix... Però aquesta imatge que guardem d’ella sovint no coincideix amb la
que veiem quan passen els anys...  Llavors descobrim que la mare també
pateix, es cansa, està trista, no té força, calla ocultant el dolor....
   La veiem sobreviure  a grans tragèdies com una heroïna, agafant-nos de la
ma, contenint-nos i mostrant-nos la vida sempre del costat més bonic. De
nens no entenem les seves llàgrimes... d’adults ens preocupen.... o no les
comprenem....
   Així com nosaltres necessitem tantes vegades de la protecció d’aquests
braços forts, de la comprensió dels nostres gestos o dels nostres silencis,
del nostre dolor.... ella també ens necessita....
   Per això ens hem d’aturar i observar.... abraçar-la i fer que senti que estem
allà.... que ens importa, que és valuosa... i d’aquesta manera li tornarem a ella
el més bell sentiment que ens va ensenyar, el sentiment que porta pau i
tranquil·litat en els moments difícils de la vida, el que ens conté, el que minimitza
el dolor, el que ens fa lluitar pels nostres somnis i ideals... però per sobretot el
que ens ensenya a donar sense demanar res a canvi: l’Amor.

                                     Una reflexió de Graciel.la Heger pel Dia de les Mares

Oh Vírgen Purísima, llena de bondad y
comprensión. Vos sois la mejor
intercesora ante la Divina Providencia,
os ruego en esta ocasión que ayudeis a
resolver mi problema. Acordaos oh
piadosísima virgen Maria, que no se ha
escuchado decir nunca, que nadie que
se haya acogido a v/ protección
implorando v/ asistencia y reclamando
v/ auxilio, haya sido abandonado por vos.
Animada por esta esperanza a vos
acudo, oh vírgen de las vírgenes, y
llorando por el peso de mis pecados, me
arrodillo a v/pies y pido que me
escucheis. (Aquí la petición). No
desoigais mis súplicas, oh madre de
bondad, antes escuchad propicia y
acogerlas favorablemente.
(Cuando se reciba el deseo, publica esta
oración 3 dias y adquiere la devoción de
rezarla todas las noches. Es muy
milagrosa)
E.F.U.

ORACIÓN

Una dotzena de joves
participen al concurs
de creacions breus
“Mira en positiu”
Un total de 12 joves de Caldes de
Montbui han participat a la darrera edició
del concurs de creacions breus “Mira
en positiu”. Les obres, en format dibuix
i escrits, havien de centrar-se en
expressar la idea de ser jove, però amb
una mirada positiva, de respecte i de
tolerància.

El primer premi se l’ha endut Laia Farràs,
pel text “Ser Jove”, una reflexió sobre la
joventut i el que suposa passar a ser un
adult. El segon premi ha estat per Mari
Jiménez, autora del text “Free
conversations” que planteja un escenari
de comunicació sense contacte
personal, com el que ha obligat la
pandèmia. I, finalment, el tercer premi ha
estat pel dibuix titulat “Tennager” de Maria
Rodríguez. Els resultats del concurs es
van donar a conèixer durant la Diada de
Sant Jordi.

Els dos primer guanyadors s’han endut
vals de descompte de 35 i 25 euros
respectivament per la llibreria Joc de
Paraules. El tercer classificat ha rebut un
val per l’Àgora d’Apindep. El jurat del
concurs ha estat constituït per tres
persones vinculades a l'escola d'adults
i una persona vinculada al taller d'art.




