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Agenda
Dissabte 22 de maig
Parc de l’Estació
18h Concert del Pre-50è Aplec de
Sardanes de Caldes de Montbui amb
la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barclona.
Interessats en assistir-hi :
asardanistacaldes@gmail.com indicant
el nom complet, DNI i número de telèfon.
També es podrà fer el seguiment a través
d’Instagram i Facebook, als enllaços:
h t t p s : / / w w w. i n s ta g r a m . c o m / p /
COnyvzLI86k/?igshid=6ief9l6gedog
https://fb.watch/5o4yoKLqUj/
Org. Agrupacó Sardanista Calderina.

Dissabte 22 de maig
Espai d’Art Casino
19h Cicle Parlem d’Art, “Aquarel.la
contemporània 1.0” a càrrec del pintor
Joan Coch.
Org. ArtsGrup. Activitat gratuïta.

Dissabte 22 de maig
Sala Noble de Can Rius
19.30h  Presentació d’un audiovisual
“Op.32”. És una producció catalana-
moldava del col·lectiu audiovisual

vallesà amb base a Caldes de Montbui,
Plans Films, seleccionada al Boden
International Film Festival 2021 de
Suècia. 
El curtmetratge està dirigit pel calderí
Vicenç Ferreres, i protagonitzat per les
actrius calderines Lola Rascón i
Elisabeth Esteve i per la pianista Daniela
Bîrsa, vinculada a Caldes, i la seva
mare Liuba Bîrsa.
La música la signa el també calderí
Ramon Solé. 
Després de la projecció hi haurà
un concert de piano a càrrec de Daniela
Bîrsa i Josep Maria Ricomà.  
Reserva d’entrades gratuïtes
a www.caldescultura.cat
Org. Museu Thermalia.

Diumenge 23 de maig
Sala Noble de Can Rius
12h Tornarà a haver-hi la presentació de
l’audiovisual “Op.32”.

Diumenge 23
Parròquia de Santa Maria
12.30h  Concert “Tot cor gospel”. Org.
Tot Música Ensenyament.

Diumenge 23 de maig
Casino
18.30h Teatre “El Rei Borni”, “a càrrec de
La Bambolina Negra,  de Sarrià.
Preu: 8/10 euros, estudiants 5 euros.
Venda d’entrades: taquilla els dijous de
17 a 19h.
Per internet a http:bit.ly/CasinoCaldes

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

Diumenge 30 de maig
Parc de Can Rius
18h  Concert “Caldes Is Hell”.

Preus: 3-18 anys:
5 euros; +18 anys:
10 euros; Fila
zero:10 euros.

Org. Ajuntament de Caldes de Montbui;
El Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista i la Creu Roja. 
Col.labora: entrapolis.
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Les obres de reurbanització de plaça
Catalunya i els carrers Sant Pau i Rector
Alemany començaran a principis de juny

l projecte de reurbanització de plaça
Catalunya, els carrers de Sant Pau i

del Rector Alemany preveu una
transformació d’ampli abast de tota
aquesta zona del centre de Caldes de
Montbui. L’obra està previst que
comenci a principis de juny i es planteja
en una única fase amb un termini total
d’execució de 8 mesos.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa
Hercal Diggers SL per un import total de
794.240,37 euros, IVA inclòs. Això
suposa que es podran dur a terme per
uns 200.000 euros menys dels que es
preveia inicialment (989.990,27 euros).
Aquesta rebaixa és possible gràcies a
l’elevat nombre d’empreses –més d’una
vintena- que s’han presentat al concurs
públic obert per escollir l’empresa
encarregada de dur a terme el projecte.
El projecte permet millorar clarament
l’accessibilitat a la plaça, respectant dos
elements emblemàtics: els bancs de
pedra i les llambordes. A més, resol una
de les cruïlles més conflictives del
centre de Caldes i dona continuïtat al
carrer de Font i Boet, des de la plaça de
l’Església, a través del carrer de Sant Pau
fins a tocar de la Biblioteca Municipal de
Caldes.
Del total d’inversió, gairebé la meitat és
per reformar els carrers de l’entorn i l’altra
meitat és el que costa la reurbanització
de la plaça en si.

La plaça Catalunya passarà a ser un
espai a una única cota, sense diferen-
ciació entre voreres i calçades. Es faran
servir llambordes per pavimentar tot
l’àmbit. Segons preveu el projecte, es
mantindran els bancs curvilinis existents
a la zona central, que són l’element més
característics de la plaça. Es mantindran
els arbres actuals del centre de la plaça
però s’eliminaran els parterres situats als
dos costats curts de la plaça. Posterior-
ment, es generaran dues noves línies
d’arbrat, entre els bancs i les façanes.
Pel que fa als carrers, també es transfor-
maran en un espai amb plataforma
única, per donar prioritat als vianants.

En aquest sentit, s’ampliarà l’espai de
voreres fins aproximadament els 5
metres. També es plantaran arbres en els
dos carrers.
La nova urbanització porta associada
també la instal·lació d’una sèrie de nous
elements urbans que es distribueixen
al llarg de tot l’àmbit on s’actuarà, creant
noves zones de descans i punts de
trobada. D’aquesta forma, en els dos
extrems de la plaça es generen zones
d’estada amb cadires que complemen-
taran la zona singular central amb els
bancs restaurats. S’incorporen pape-
reres i una nova font.

Pel que fa a la circulació de vehicles en
l’àmbit de la plaça, quedarà limitada als
veïns, als serveis i a la càrrega i
descàrrega. Es donarà prioritat absoluta
als vianants i es pacificarà la plaça. A
més, com a mesura de seguretat, per tal
d’evitar la instal·lació de pilones, s’ha
optat per col·locar unes estructures
circulars de formigó de diferents
diàmetres que fan una doble funció.
Serveixen tan de seient puntual com de
límit per impedir el pas dels vehicles a la
zona de vianants.
Al carrer de Sant Pau, a prop de la cruïlla
amb el carrer de Santa Rosa, també es
generen dues petites zones d’estada
amb cadires. L’objectiu és crear un nou
punt intermedi de descans entre la
Biblioteca Municipal de Caldes i la plaça
Catalunya.
El projecte planteja una renovació
completa de l’enllumenat actual de plaça

Catalunya i de Rector Alemany.
Aprofitant les obres, es farà la renovació
del clavegueram que estigui en més mal
estat i s’actualitzarà també una part del
tram de canonades per una de major
diàmetre i resistència. També es
renovarà el sistema de canonades
d’aigua potable.
Paral·lelament, també s’aprofitarà per
soterrar les línies de serveis (d’electricitat
i de telefonia) que actualment són aèries
i estan a la vista.

Durant la presentació a la premsa,
l’acalde Isidre Pineda va comentar que

malgrat que cal treballar de forma
intensa la recuperació socio-econòmica
durant la pandèmia,  no es vol renunciar
a que Caldes sigui un poble millor.
Pineda va dir que és en un encreuament
cèntric molt mal resolt, ja que no és un
espai accessible malgrat ser una zona
usada per la gent gran, i s’ubica en una
reforma de millora de la zona centre, sent
una continuació natural del carrer Font i
Boet.
La reforma intenta conservar alguns dels
elements més emblemàtics com són els
bancs de la plaça i una part de les
llambordes.
Jaume Mauri, regidor d’Espais Públics i
Mobilitat, va comentar que la idea és fer
una continuïtat de la zona centre del
Casc Antic fins la Biblioteca i l’Estació.
La proposta vol eliminar barreres
arquitectòniques, sobretot pels seus
usuaris habituals.

JDB
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E l Procicat ha donat el seu vistiplau al
pla sectorial que haurà de permetre,

quan així és consideri, la reobertura de
les activitats recreatives musicals
vinculades a l’oci nocturn. Així, el pla
contempla mesures generals per
l’obertura de locals i establiments que
funcionin com a discoteques, sales de
ball, sales de festes amb espectacles,
bars musicals, o karaokes, que
composen un sector rellevant en
l’economia catalana i la vida social
d’una part rellevant de la població i que
han quedat durament afectades per les
restriccions aplicades per a contenir
l’epidèmia de COVID-19 a Catalunya.

El protocol indica, per exemple, els
requeriments a seguir en el control
d’accés i en la gestió, d’haver-hi, de les
zones de ball i de restauració, així com
també exposa les mesures d’higiene i
salut pública, neteja i desinfecció
necessàries, i els requisits relatius a la
ventilació i funcionament dels sistemes
de climatització en el desenvolupament
d’aquestes activitats.

Pel que fa als control d’accés, en locals
amb un aforament superior a 500
persones serà obligatori comptar amb
algun sistema telemàtic de venda
anticipada i reserva nominativa
d’entrades, per facilitar una traçabilitat
dels assistents en cas de rebrot; en
locals amb un aforament menor, serà
només recomanable. Aquests sistemes
telemàtics hauran d’incorporar, també,
informació sobre la disponibilitat de
l’aforament, per evitar aglomeracions de
públic en els accessos als locals. Pel
que fa a la venda per taquilla del
romanent d’entrades, caldrà portar un
registre de dades d’identitat i contacte
de qui hi accedeixi, independentment
de l’aforament del local.

A més, caldran aplicar mecanismes per
garantir que, en cas de produir-se cues,
es mantingui la distància de seguretat a
l’exterior del local i exigir l’ús de

El Procicat aprova el pla per a la represa
de les activitats recreatives musicals
de l'oci nocturn

mascareta a les persones que formin
part d’aquestes cues. De fet, s’hauran
d’establir fluxos diferenciats d’entrada i
de sortida, amb el mínim contacte
possible entre ambdós.

En relació amb els aforaments, la fixació
d’un màxim prendrà com a base el que
tingui autoritzat cada local, i és un
element clau per poder garantir la
seguretat dels treballadors i dels clients,
especialment per a facilitar que es

mantinguin unes determinades
distàncies interpersonals de seguretat,
i minimitzar al màxim la possibilitat de
contagis. Pel que fa a l’ús de les pistes
de ball, s’hi podrà estar seguint algunes
directrius: en locals amb aforament
superior a 500 persones, la pista estarà
perimetrada, amb un punt d’entrada i un
de sortida; i, independentment de
l’aforament, serà obligatori dur la
mascareta correctament posada i no
consumir-hi.

Amb referència al servei de barra, s’ha
de garantir la distància interpersonal, i
eliminar tots els utensilis de les barres o
de les taules que puguin ser d’ús comú

o compartit. Els clients hauran de dur
permanentment posada la mascareta i
només es podrà enretirar per menjar o
beure.

Per últim, serà necessari intensificar les
activitats de neteja i desinfecció i que
es disposi d’un protocol adaptat en
funció de l’aforament, la freqüència de
trànsit o ocupació, els tipus d’activitats
i els usos de cada local. També, garantir
la renovació dels fluxos de l’aire amb

sistemes de ventilació i renovació de
l’aire, així com mantenir la màxima
aportació possible d’aire exterior en els
locals, mitjançant ventilació natural i/o
en els sistemes de ventilació i
climatització per evitar la transmissió del
virus per l’aire. De fet, on només es
disposi de ventilació natural, caldrà
maximitzar el cabal de ventilació obrint
les finestres i les portes: així, es
recomana ventilar els espais amb la
major freqüència possible i, com a
mínim, tres vegades al dia durant 10
minuts, així com començar la ventilació
dues hores abans de l’obertura del local
i mantenir-la en funcionament una hora
després del tancament.
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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 -

S’ha inaugurat la 11ena edició del projecte
Ciutats Defensores dels Drets Humans
impulsat, entre d’altres, per Caldes

quest dimarts 18 de maig s’ha
inaugurat oficialment la 11ª edició

del projecte Ciutats Defensores dels
Drets Humans. L’acte, que ha tingut lloc
a Sant Boi de Llobregat, ha comptat amb
la intervenció de l’alcalde i president del
Fons Català de Cooperació, Isidre Pine-
da, i amb la presència de la regidora de
Cooperació i Solidaritat, Ángeles Llive.
L’edició d’aquest 2021 comptarà amb la
participació de 14 reconeguts defen-
sors i defensores dels drets humans i
està dedicada a la defensa de la terra i
del medi ambient, però amb un especial
èmfasi també en la defensa dels drets
de les persones migrades i refugiades,
el dret a la pau, els drets de les dones i
del col·lectiu LGTBIQ+.
Com a conseqüència de les restriccions
imposades per la pandèmia, aquesta
edició serà completament virtual i durant
tot l’any es duran a terme activitats de
sensibilització, visibilització i incidència
política i social, amb l’objectiu de per
donar a conèixer la tasca que realitzen

els activistes convidats. Uns actes que
també han de servir per conscienciar
als veïns dels 27 municipis participants
sobre la importància de la defensa dels
drets humans i el suport internacional a
les seves lluites.
Els 27 municipis participants a aquesta
edició del projecte Ciutats Defensores
dels Drets Humans s’han compromès
en una declaració institucional a

mantenir i a ampliar les polítiques
públiques de suport als defensors i
defensores de drets humans a escala
local i global, en solidaritat amb el
compromís d’aquestes persones per
promoure i protegir els drets humans
des de la no violència, i en rebuig a les
amenaces, persecució i assassinats
que pateixen.

‘Op. 32’, curtmetratge rodat i projectat
a l’Espai Can Rius

n poques ocasions es pot assistir a
la presentació d’un audiovisual

projectat en el mateix espai on ha estat
rodat i acompanyat d’una actuació
posterior de la protagonista.
Tot això és el que passarà en la
presentació del curtmetratge ‘Op. 32’
que organitza el Museu Thermalia els
dies 22 (19.30 h) i 23 (12 h) de maig, a la
Sala Noble de l’Espai Can Rius.
Reserva d’entrades gratuïtes a
www.caldescultura.cat
‘Op. 32’ és una producció catalana-
moldava del col·lectiu audiovisual
vallesà amb base a Caldes de Montbui,
Plans Films (www.plansfilms.com),
seleccionada al Boden International

Film Festival 2021 de Suècia.
El curtmetratge està dirigit per Vicenç
Ferreres, i protagonitzat per les actrius
calderines Lola Rascón i Elisabeth
Esteve i per la pianista Daniela Bîrsa,
vinculada a Caldes, i la seva mare Liuba
Bîrsa. La música la signa el també
calderí Ramon Solé.

Després de la projecció hi haurà un
concert de piano a càrrec de Daniela
Bîrsa i Josep Maria Ricomà.
El curtmetratge tracta entre d'altres
temàtiques la pandèmia del covid-19, la
cultura i la immigració, i està inspirat en
la història real d'una de les prota-
gonistes.

E
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S’ha aconseguit el repte de sumar
514 quilòmetres. Entre el 9 i el 16

de maig una vuitantena de persones
han participat a la iniciativa “Sumem Km”
que tenia com a objectiu apropar de
manera simbòlica Caldes de Montbui
amb el municipi francès agermanat de
Saint-Paul-lès-Dax. Una activitat que
s’emmarca en la celebració del Dia
d’Europa.

La iniciativa consistia en fer el trajecte
entre Caldes i la Torre Roja. Es podia fer
sol o en grup, caminant, corrent o en
bicicleta. I, per facilitar la participació de
tothom, era suficient fer tan sols una part
del trajecte per comptabilitzar quilò-
metres. Finalment, després de fer el
recompte, s’ha aconseguit sumar els
514 quilometres.

S’ha assolit el repte de sumar els 514Km
de la iniciativa “Sumem KM” fent el
recorregut de Caldes a la Torre Roja

Els participants, havien de compartir
una imatge en què quedés constància
dels quilòmetres fets, i de quanta gent
participava del repte. Durant aquests
dies, una cinquantena de persones
s’ha sumat a la iniciativa a través
d’Instagram, una quinzena ho ha

compartit al Twitter, i una desena ha enviat
directament les imatges al correu
electrònic de la regidoria d’esports.
Aquestes eren les tres vies a través de
les quals els participants podien
compartir les imatges que demostressin
quants quilòmetres havien sumat. A
través de les xarxes socials, amb les
etiquetes #SumemKm i/o #SPLDCaldes.

Han participat del repte persones de totes
les edats. Fins i tot nadons que han pujat
amb els braços dels seus pares fins a
gent gran del grup de Caminades de la
Fundació Santa Susanna. Els
ambaixadors i ambaixadores de l’esport
de Caldes també s’han sumat a la
iniciativa i han aportat els seus
quilòmetres mentre realitzaven proves
esportives durant els caps de setmana.

Poblat iber de la Torre Roja
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Comença la 2a volta a la Lliga Catalana
de Touch

l proper diumenge 23 de maig de
2021 els del Rugby & Touch Caldes

- Centre Democràtic i Progressista
començaran la segona volta de la Lliga
Catalana de Touch, i ho faran a l’Estadi
de la Foixarda, Barcelona, per enfrontar-
se al conjunt local del BUC i al líder el
TRB.
Després d’un tancament de primera
volta en el que els calderins han
obtingut una sola victoria davant del
BUC i tres derrotes davant de TRB,
Sitges i Poblenou, els de la flama taronja
esperen millorar els seus resultats.
Tant és així que, amb el retorn a la
normalitat horària, han reprès els
entrenaments d’hora i mitja dels
dimecres, amb els que esperen poder
treballar més i millor la condició físicia i
que tant han trobat a faltar aquesta
primera volta i poder obtenir alguna
victoria més.
Per al tècnic Marc Congost, ha estat una
bona notícia retornar als entrenaments
de 90 minuts ja que “ens permet entrenar
uns 20 minuts en intensitats física, per
després reprendre l’apartat tècnic i tàctic”
tot i que reconeix que queda poc marge
de millora d’aquí a final de tempora, que
tancaran el dissabte 19 de juny, previ a
la disputa de la Copa Catalana del cap
de setmana del 26 de juny.
Així doncs, els del Centre Democràtic
asseguren que duran a terme un sprint
final per aconseguir millorar els
resultats de la primera volta, prometen
donar el màxim de si mateixos i intentar
l’assalt a la tercera posició de la Lliga.

Anem al Casino
Dissabte 22 de maig
Espai d’Art Casino
19h Cicle Parlem d’Art,
“Aquarel.la contemporània 1.0”
a càrrec del pintor Joan Coch.
Org. ArtsGrup. Activitat gratuïta.

Diumenge 23 de maig
Casino
18.30h Teatre “El Rei Borni”, a càrrec de La
Bambolina Negra,  de Sarrià. Preu: 8/10 euros,
estudiants 5 euros.
Venda d’entrades: taquilla els dijous de 17 a
19h.  Per internet a http:bit.ly/CasinoCaldes
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Caldes elabora un Protocol d’abordatge de
les violències masclistes i LGTBI+fòbiques en
espais públics d’oci

es regidores de Joventut, Laia
Cuscó, i d'Igualtat, Feminisme i

Polítiques LGTBI+, Ángeles Llive, han
presentat la iniciativa de l’Ajuntament per
elaborar conjuntament un protocol per
abordar les violències masclistes i
l’LGTBI+fòbia en els espais públics d’oci
del municipi. Es tracta d’un treball
transversal, que tracta de detectar les
problemàtiques existents i plantejar
solucions i fórmules per prevenir i evitar
aquest tipus d’agressions en qualsevol
dels espais públics de Caldes.

Els treballs ja han començat amb la
constitució del grup motor, l’òrgan que
ha de fer el seguiment i elaborar el
document definitiu. Aquest grup està
format per representants de la societat
civil calderina. S’ha proposat persones
que treballen en diferents àmbits del
consistori que es consideren clau per
l’abordatge de les violències sexuals i
LGTBIfòbiques en contextos d’oci, així
com membres o representants de
col·lectius feministes i juvenils com ara
de l'Agrupament Escolta el Pasqualet,
de l'Esplai Grifoll, de l' Associació la
Forca i joves a títol personal que aporten

una mirada interssecional. Tot plegat
amb el suport de la Direcció General de
Joventut i Centre jove d’atenció a la
sexualitat (CJAS), els professionals que
faran l’assessorament i acompanya-
ment durant l’elaboració del protocol.

L’objectiu final del protocol és eradicar
assetjaments, agressions verbals i
qualsevol tipus de violències sexuals i
LGTBIfòbiques en els contextos d’oci, i
aconseguir que els espais de
socialització no estiguin condicionats
per raó de sexe, orientació o identitat de
gènere, posant a les joves al centre. El
protocol també farà una incidència

especial en les celebracions festives
multitudinàries del municipi (com la
festa Major o l’Escaldàrium).

Per tal d’elaborar una diagnosi per
conèixer la realitat del municipi ja està

disponible una enquesta a Internet,
completament anònima, que permetrà
als joves de Caldes de Montbui d’entre
12 i 29 anys que expliquin les seves
experiències en els espais públics d’oci
del municipi. L’enquesta es podrà
respondre fins a finals de juny a través
de l’adreça: www.caldesdemontbui.cat/
enquestaviolencies

L
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Una seixantena de persones celebren el Dia
de l’Horticultura visitant els horts domèstics
municipals de la Torre Marimon

quest diumenge 16 de maig, 61
veïns i veïnes de Caldes de Mont-

bui han celebrat el Dia Internacional de
l’Horticultura participant a les visites
guiades als horts domèstics municipals
que hi ha a la Torre Marimon. En concret,
33 adults i 28 infants han pogut fer una
visita guiada durant el matí de diumenge
a les instal·lacions. La UNESCO ha
declarat el 17 de maig com a Dia
Internacional de l’Horticultor/ora.

La visita ha permès als assistents
conèixer les característiques dels horts
domèstics, tràmits que s’han de realitzar
per sol·licitar-los, cultius i bones
pràctiques d’horticultura domèstica
ecològica per a l’autoconsum. Però
també ha servit per explicar com
reconèixer les hortalisses i veure
exemples d’algunes de les plantes que

hi ha als horts. Al final de la visita, els
participants han pogut realitzar una
experiència pràctica plantant un planter
per endur-se a casa i poder veure com
creix. Els nens també han pogut plantar
una planta en una de les parcel·les, a la
que li han posat el nom, i que podran

anar a cuidar durant les properes
setmanes per veure com creix i dóna
els fruits. S’han plantat tomaqueres,
pebroteres, albergínies, apis, carbasse-
res, carbassoneres, meloneres, alfà-
bregues o mongeteres.
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Manifest de la Taca d’Oli (Avis i àvies
de Catalunya per la llibertat) per a tots
els polítics independentístes

ls avis i les àvies que formem el
col·lectiu de la Taca d’Oli volem

manifestar el nostre desacord amb la
manera de fer que tenen els polítics de
les tres formacions independentistes
que han de liderar la formació d’una
república independent, lliure, justa i
sense presos polítics, exiliats i repre-
saliats.

En les eleccions del 14 de febrer del
2021 es va aconseguir el 52% dels vots
a favor dels partits independentistes,
dotze setmanes després els polítics
d’aquests partits no han aconseguit
formar govern, s’han aixecat de les
taules de negociació, s’han barallat
entre ells, ens han dit que  comencem a
caminar cap a una independència que
arribarà d’aquí a 20 anys, que no n’hi
ha prou amb el 52% per la unilateralitat...

Els avis i les àvies de la Taca d’Oli volem
recordar i dir als polítics d’aquests partits
independentistes:

Primer: Si tenen un escó en el Parlament,
és gràcies als nostres vots.

Segon: Si tenen por de l’Estat que ens
represàlia que donin pas a gent que no
en tingui.

Tercer: Avisem als partits indepen-
dentistes que no ens creurem mai més
les seves promeses i que poden sortir
nous líders a qui podem entregar els
nostres vots.

Quart: Que no volem malbaratar un 52%
del vot perquè els partits es reparteixin
les cadires i el poder.

Els avis i les àvies de la Taca d’Oli fa més
de tres anys i mig que sortim al carrer,
uns diàriament, d’altres setmanalment,
per demanar la llibertat dels presos
polítics, el retorn dels exiliats i
l’arxivament de les causes judicials
contra el moviment independentista i ho
continuarem fent perquè la repressió no

té aturador. Ens hem convertit en un dels
pocs col·lectius independentistes que
continua mobilitzat al carrer, som els
irreductibles, i perquè la lluita es
demostra en fets i no paraules exigim
als partits a qui vam votar el passat 14
de febrer:

Que formin govern, que es deixin de
barallar i que es posin a treballar per a
aconseguir la independència del nostre
país que per això vam aconseguir el
52% dels vots en aquestes eleccions!

Balaguer, Caldes de Montbui, Cambrils,
Constantí, El Morell, La Canonja, La Pobla
de Mafumet, La Selva del Camp, Mataró,
Mollet del Vallès, Mont-roig del Camp,
Montblanc, Montbrió del Cam, Palausolità-
i-Plegamans, Reus, Riudoms, St. Antoni
de Vilamajor, Sta. Coloma de Queralt, Sta.
Perpètua de Mogoda, Tarragona, Terrassa,
Torredembarra, Tortosa, Valls, Vic, Vila-
seca, Vilafranca del Penedès, Vilallonga
del Camp, a 13 de maig del 2021.

Sortir de l’epidèmia amb seny
a prop de quinze
mesos, quan en

un tres i no res vàrem
passar de poder-ho
fer tot a quedar tancats
a casa, molts solien dir

que d’aquesta en sortiríem millors i més
solidaris, però també alguns teníem la
certesa de que la patacada, col·lec-
tivament, ens faria més egoistes i més
indiferents. Encara està per veure qui
tindrà raó.

Ara per ara encara no ha passat la
malura, ni sabem quan s’acabarà, però
intuïm que no durarà sempre i que poc
a poc anirem fent una vida menys
restrictiva, almenys els qui hem tingut

la sort de sortir-ne estalvis, que entre els
qui han passat per cures intensives,
molts no faran mai més una vida normal
i tants altres ja no hi son.
No cantem victòria, ni fem bestieses,
perquè si una cosa ens ha ensenyat el
mal tràngol, és que la protecció i la
prudència, és la millors eina per a no
prendre mal.

La majoria de gent, tantost pugi tornarà
a fer, exactament, el mateix que feien
abans de març del 2020, ningú no està
obligat a canviar res i és lliure de
continuar amb el que creu que ja li
anava bé.
Altres hauran tret conclusions, s’hauran
aturat a analitzar i han comparat entre

les coses que es van veure obligats a
deixar de fer i les coses noves que van
haver de fer, si el canvi ha estat positiu o
negatiu, quina costum és millor i de
l’experiència, en trauran un nou estil de
vida.

Entre l’abans i el desprès, aplicant els
bons usos, el que sàpiguen treure profit
de l’experiència hi hauran guanyat,
potser econòmicament, potser en
qualitat de vida, qui sap si en comoditat
o en qualsevol altre aspecte, però segur
que en qualsevol cas, aplicar els canvis
positius serà una mostra d’haver
guanyat en seny.

Joan Pallarès-Personat

F
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
07/05/2021
Núm. Oferta
307989 CAMBRER/A
307963 REPARTIDOR/A (moto i cotxe)
307962 AUXILIAR DE MANTENIMENT

(SUPLÈNCIA)
307814 URGEIX CONDUCTOR DE CAMIÓ

DE MOVIMENT DE TERRES
(CAP VIGENT)

307633 AJUDANT DE MUNTADOR
D’ALUMINI I VIDRE (SUPLÈNCIA)

307566 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
307514 MOSSO MAGATZEM
307455 PROFESSOR/A ALEMANY

(AUTÒNOM)
307357 TREBALL EN REFORMES

(PINTURA, MANOBRE,
FUSTERIA I ELECTRICITAT)

307089 MAÎTRE (CAPS DE SETMANA)
307079 MAÎTRE
307045 SUPORT ADMINISTRATIU

(DIV. DEPARTAMENTS)
306781 FARMACÈUTIC/A
306779 AUXILIAR DE FARMÀCIA
306463 OPERARI CARRETONER

(contracte pràctiques)
306462 ADMINISTRATIU/VA

COMPTABLE
306460 DEPENDENT/A BOTIGA

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.

‘Op. 32’, curtmetratge
rodat i projectat
a l’Espai Can Rius
Thermalia presenta el curtmetratge ‘Op.
32’, una producció del col·lectiu audiovisual
Plans Film dedicat a la cultura, la
immigració i la COVID-19 i rodat a l’Espai
Can Rius. Dies 22 (19.30 h) i 23 (12 h) de
maig, a la Sala Noble de l’Espai Can Rius.
Reserva d’entrades gratuïtes a
www.caldescultura.cat

Inscripcions al
«CALDESTIU 2021»
Del 28 de juny al 30 de juliol, es farà el
Casal Municipal d’Estiu i el Club Jove.
Preinscripcions del 17 al 23 de maig a
www.caldesdemontbui.cat
o presencialment amb cita prèvia.

Convocatòria d’ajuts per a
esportistes individuals
locals (temporada 2021-
2022)
El període per presentar les sol·licituds
per a la concessió d’ajuts per a
esportistes locals (temporada 2021-
2022), comença el 18 de maig i finalitza
el 8 de juny.
Presenteu-les telemàticament o a
l’OAC amb cita prèvia. Consulteu les
bases a www.caldesdemontbui.cat

Reobertura del Safareig
de la Canaleta i el de la
Portalera
L’11 de maig es va reobrir el Safareig de la
Canaleta i el de la Portalera. Horaris: de
dilluns a divendres, de 5 h a 15 h i dissabtes
i diumenges de 5 h a 19 h.

La deixalleria mòbil
s’instal·larà el dimarts
8 de juny, de 8 a 13 h
La deixalleria mòbil s’instal•la a dins de
l’aparcament del carrer de les Escoles Pies.
La visita mensual del camió adaptat amb
contenidors de recollida es repeteix cada
primer dimarts de mes.

Concert de Luís Robisco
La guitarra d’ahir i avui
Caldes Cultura organitza el concert de Luís
Robisco presentant La guitarra d’ahir i avui
que es farà el 5 de juny, a les 19 h, al Casino
de Caldes.  Entrades a la venda a
www.caldescultura.cat. Preu: 10 euros

Servei d’atenció integral
LGTBIQ+
El SAI ofereix un espai d’acompanyament i
atenció a les persones LGTBIQ+ i dona
resposta a consultes relacionades.
Demaneu cita prèvia: T. 93 865 46 55/ 674
32 35 78 i A/e. sai@caldesdemontbui.cat

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

Salut calcula que el 80% de
les persones que ingressen
a les UCI estaran protegides
a mitjans de juny

l secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha exposat la bona evolució
dels índexs epidemiològics: “Constatem una baixada dels principals indicadors.

Sobretot en la positivitat dels tests d’antígens que se situen per sota del 5 %, una
xifra que no assolíem de fa mesos”. Aquest descens també es confirma en el
nombre de casos confirmats, la positivitat de les PCR i del nombre de persones
ingressades als hospitals. El secretari ha avançat que en els dies vinents l’evolució
de la pandèmia serà encara millor i la xifra de casos positius setmanals pot ser
inferior als 7.000. Amb tot, Argimon ha apuntat que “anem en la bona direcció,
però, com sempre, estem en una carrera de fons, no podem abaixar la guàrdia i la
pandèmia ni de bon tros ha acabat”.

Pel que fa a la campanya de vacunació, Argimon ha exposat que, a mitjans de
juny, ja s’haurà vacunat el 80 % de les persones que ingressen a les UCI, és a dir,
les majors de 50 anys. Unes setmanes de vacunació que suposaran “un gran
esforç” per assolir aquestes franges d’edat.

Per aquest motiu, el secretari ha posat èmfasi en la necessitat d’acudir a la cita i que
si la persona amb data i hora no pot assistir-hi faci el pas d’anul·lar la cita: “Tenim
estratègies de rescat per no perdre cap vacuna, però per això és important que la
gent ens avisi per poder citar una altra persona”. Per cada cita que no s’omple els
equips han de fer, de mitjana, unes tres trucades per trobar una persona: “un
esforç extra a la feina organitzativa de la mateixa campanya de vacunació”.
Actualment entre el 8 i el 10% del total de persones que tenen cita no s’hi presenten.

En aquest sentit, la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas,
ha recordat que es pot desprogramar fàcilment la cita de vacunació a través del
web vacunacovidsalut.cat o contactant amb el 061. També ha remarcat la importància
de seguir només canals oficials i que el millor moment per vacunar-se és quan es
rep l’SMS coincidint amb l’obertura de la franja d’edat de cada persona.
Cabezas ha actualitzat les xifres de vacunes administrades i, des de l’inici de la
campanya, ja se n’han posat 3.186.436 (94,7% del total de 3.364.940 vacunes
rebudes fins divendres) i, amb data de 10 de maig, un 13,4% de la població ja té la
pauta vacunal completa. D’aquestes, en concret, 2.193.187 són persones amb la
1a dosi (28% de la població) i 993.251 persones amb la segona dosi (12,7%% de
la població).



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

A

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Lents de contacte multifocals
questes lents de contacte anomenades també progressives estan substituint
cada vegada més a les lents de contacte bifocals. A pesar que són més cares,

suposen una versió tecnològicament més avançada que aquestes i són millors
per a la nostra vista.
Les lents de contacte multifocals es distingeixen perquè una sola lent té les
diferents graduacions, per la qual cosa permeten veure amb claredat tant a una
distància curta, mitjana o llarga. Això les diferencia de les bifocals que en canvii
tenen zones separades dedicades a cadascuna de les graduacions.
Aquest tipus de lents de contacte serveix principalment per a corregir la vista
cansada que s'associa a l'edat i que es dóna amb major freqüència a partir dels
quaranta anys i la seva funció és similar a la de les ulleres progressives.
Els avantatges principals que ofereixen són una capacitat alta de visió sense
necessitat de portar ulleres i un canvi no tan brusc entre les diferents graduacions.

Com afecten la nostra salut
els canvis de temperatura?

ls canvis de temperatura propis de la primavera poden jugar una mala passada
a la nostra salut. Amb tant de canvi de temperatura és freqüent que recorrem

a l'aire condicionat o a la calefacció per a aconseguir una temperatura còmoda,
però té conseqüències per a la salut.

Hi ha diversos símptomes associats a la qualitat i la
temperatura de l'aire dins de les llars: Sequedat o
picor d'ulls, congestió nasal, esternuts, tos seca,
bronquitis, enrogiment o picor de la pell, mal de
cap, somnolència, ansietat...
Com es poden evitar els constipats per canvis de
temperatura? Cal condicionar els ambients amb
temperatures entre 24 i 27 graus, i intentar mantenir

la humitat de l'ambient, així com els filtres nets dels aparells. És important evitar
els canvis bruscos i freqüents de temperatura, i estar preparat per si es produeixen,
per exemple, portant un abric. Continua amb els tractaments per a malalties
respiratòries cròniques, i consulta al metge en cas de símptomes importants o
persistents.
És important mantenir una bona temperatura ambient, una bona hidratació i una
bona alimentació.

E
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Rotllo àrtic de xocolata
Ingredients:
-1 barra de gelat de tres sabors
-4 ous
-125 g de sucre
-100 g de farina
-20 g de cacau en pols
-1 pessic de sal

Preparació:
Comencem deixant el gelat fora de
congelador uns vint minuts, perquè
s'estovi però sense fondre.
El col·loquem sobre una làmina de
paper film i ho enrotllem formant un
corró, tancant els extrems, girant per
donar-li forma de cilindre i estrenyent.
Després ho fiquem durant unes hores
al congelador, millor si és tota la nit.

Per fer el pa de pessic, batem els ous
amb el sucre fins que la barreja
blanquegi i doble de grandària (uns 15
minuts).
En un bol a part, vam passar per un
sedàs la farina, el cacau i la sal, després
ho afegim a la barreja anterior i remenem
amb cura, fent moviments envoltants
perquè la massa no baixi.
L'aboquem en un motlle de 20 × 30 cm
folrat amb paper de coure i la coem a
forn pre escalfat a 180 º C durant uns 12
minuts.

Preparem un drap de cuina sobre el
taulell de la cuina.
Traiem el pa de pessic del forn i el
bolquem sobre el drap, retirem amb cura
la làmina de coure i enrotllem el pa de
pessic perquè agafi forma mentre es
refreda.

Traiem el gelat de congelador, retirem el
paper film i col·loquem el rotllo sobre el
pa de pessic, tancant al voltant del gelat,
prement bé.

Igualem les vores, el cobrim amb paper
film i guardem al congelador almenys
una hora. Just abans de servir l'empol-
vorem amb cacau en pols. 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

Amics
  Dos cavalls estan pasturant en un terreny; aquest és el lloc on viuen. De lluny
semblen cavalls normals... però quan un s’acosta i mira amb deteniment, pot
observar que un d’ells està cec. Tot i això, l’amo no va desfer-se d’ell i li va
aconseguir un amic, un cavall més jove. Això ja és d’admirar.  I si parem atenció,
podrem sentir el so d’una campana. Buscant la seva procedència, veurem que
penja del coll del cavall jove. D’aquesta manera, el cavall cec sap sempre on
és el seu company i segueix darrere seu. Tots dos passen el temps menjant
brots tendres d’herba, i en acabar el dia, el cavall cec segueix al seu company
fins l’estable. El cavall que porta la campana, gira de tant en tant el cap, com si
volgués assegurar-se que el seu company cec el segueix. Mentre el cavall cec
que es guia pel so de la campana, avança confiat de que va per bon camí.
   De vegades nosaltres som com el cavall cec, guiats per algú que s’apropa a la
nostra vida. Altres som con el cavall que guia i ajuda a altres a trobar el seu camí.
Així són els bons amics; no necessites veure’ls, perquè sempre hi són quan
els necessites.
   Si us plau, escolta la meva campana que jo també escoltaré la teva.
  “El veritable amic estima en tot moment; i es torna un germà en moments
d’angoixa” (Proverbis 17:17).

Que tinguis un bon dia!

S’ha presentat la nova
edició del Campus
Ítaca en què hi
participen 5 alumnes
del l’Institut
Manolo Hugué
Aquest dijous s’ha presentat oficialment
la 18ena edició del Campus Ítaca a les
famílies dels alumnes seleccionats.
Aquest any hi participaran 5 joves de
Caldes de Montbui que han estat
escollits a través d’una comissió mixta
entre representants de l’Institut i de
l’Ajuntament. A la presentació hi ha

participat el regidor d’Educació, Pep
Busquets, i els responsables de l’Institut
Manolo Hugué. De fet, un dels elements
fonamentals per a la realització del
programa és la col·laboració dels
instituts en la selecció i seguiment dels
alumnes durant la seva estada i en anys
posteriors, ja que faciliten dades sobre
el seu rendiment i itinerari acadèmic a la
UAB per a la valoració dels resultats
obtinguts.
L’edició d’aquest 2021 tira endavant amb
condicions organitzatives similar a les
de l’any 2020 però recuperant els 7 dies
de Campus. Els dos torns en què es durà
a terme seran: del 28 de juny al 6 de juliol,
i del 8 al 16 de juliol. Els alumnes de
Caldes participaran al segon torn.




