
Núm. 1658
Del 10 al 16 de setembre

de 2021

Distribució gratuïta
Any XXXV

www.revistatotcaldes.com

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

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

Intervenció policial
en un establiment
del carrer Homs  P5

Finalitzen les obres
de reforma del Pavelló
esportiu Torre Roja   P5

Caldes tornarà a celebrar
la Diada Nacional el
proper 11 de setembre  P2

Comença el nou curs escolar a Caldes
amb més de 4.000 alumnes



22222

Edició i direcció:
Jonatan del Amo Banyuls

Telèfon: 93 865 17 21
totcaldes@revistatotcaldes.com
www.revistatotcaldes.com

Distribució:
Caldes de Montbui i rodalies
D. Legal: B-7110-1986

TOT Caldes, en cap cas, no respon del
contingut dels articles i missagtes
comercials de l’edició. Solament els seus
autors en són responsables, i per això,
s’han d’enviar signats, amb DNI i Telèfon.
Resta prohibit reproduir total o
parcialment els articles i/o els anuncis
d’aquesta publicació.
No s’admeten articles sota pseudònims.

Actualitat
Caldes tornarà a celebrar la Diada Nacional
de Catalunya el proper 11 de setembre

l divendres 10 de setembre, les
entitats independentistes de Caldes

han preparat un acte commemoratiu per
la Diada anomenat “La lluita continua”.
Es farà a la plaça de l’U d’Octubre a les
21h i hi ha aforament limitat.

A continuació també a la plaça de l’U
d’Octubre, es farà un concert de
sardanes amb la Cobla Ciutat de
Terrassa, organitzat per l’Agrupació
Sardanista Calderina.

L’acte institucional de l’11S tindrà lloc a
les 11 h, a la pl. de l’Onze de Setembre
amb control d’accés. Es pot fer reserva
de localitats a partir del 6 de setembre a
www.caldescultura.cat (aforament
limitat).
A l’acte hi haurà una cantada de l’himne
dels  Segadors i El cant de la Senyera
per part de totes les corals calderines i
voluntaris.

E

Commemoració de la Diada de l’any 2019, abans de la pandèmia. JDB
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El nou curs escolar manté la mascareta
obligatòria a partir dels 6 anys

l proper dilluns 13 de setembre comença oficialment el
nou curs escolar 2021-2022, i ho fa amb tots els centres

educatius oberts, el 100% de presencialitat i l’us de la
mascareta obligatòria a les aules als alumnes a partir dels 6
anys. Des del punt de vista de la gestió de la pandèmia, des
de l’Ajuntament s’han dut a terme un seguit d’actuacions
per fer encara més segurs els centres educatius.

Josep Busquets, regidor d’Educació, ha explicat totes les
accions que s’han dut a terme enguany i el reforç de les
accions que es van fer pel curs passat.
La regidoria ha preparat una infografia, tant per les escoles
com per les famílies, amb totes les instruccions d’organitza-
ció per aquest curs escolar.
Busquets també va comentar que els grups escolars
enguany ja no estaran majoritàriament desdoblats i tornarà
la ràtio anterior. Tampoc s’ocuparà tots els espais  dins les
escoles que va caler utilitzar per desdoblar els grups.

Més de 4.100 alumnes començaran aquest curs escolar a
Caldes de Montbui. Són, aproximadament, una
cinquantena més que el curs anterior. L’any passat hi va
haver 4.058 alumnes matriculats en els diversos nivells
educatius que hi ha al municipi. Segons les dades, encara
provisionals, hi haurà uns 3.470 alumnes entre les escoles
bressol, el segon cicle d’educació infantil, la primària i la
secundària. A aquests, caldrà afegir uns 800 alumnes més
de l’escola d’adults, l’escola de música i el taller d’art. 

El Pla d’Actuació del curs 21-22 manté alguns dels aspectes
organitzatius i mesures higièniques desplegades durant el
curs 20-21, però s’introdueixen alguns canvis. El curs serà
100% presencial. La mascareta continua sent obligatòria a
partir dels 6 anys. Al pati es poden trobar diferents grups
bombolla amb mascareta tot i que si només surt el grup
estable, no caldrà dur-la.

En termes organitzatius, les entrades i sortides continuen
fent-se de manera esglaonada a criteri de cada centre. Les
reunions amb les famílies es faran preferentment per via
telemàtica. Sí que es permet a un familiar acompanyar l’infant
a l’aula en la fase d’integració d’educació infantil.

També es poden fer activitats extraescolars (amb d’entre 10 i
15 alumnes) i colònies, d’acord amb els protocols establerts.

Una de les novetats més significatives és que els alumnes
vacunats amb pauta completa o que hagin passat la COVID-
19 no han de fer quarantena en cas que es confirmi un positiu
en el grup. En aquest sentit, en cas d’un contacte estret, el
protocol marca que es farà prova diagnòstica a tots els
membres del grup de convivència estable. A partir d’aquí, a
les persones amb la pauta completa de vacunació es farà un
test d’antígens a les farmàcies entre els dies 0 i 1 des de la
detecció del positiu en el grup. Per ales persones no
vacunades o amb la pauta incompleta, es farà una prova
PCR entre els dies 4 i 6 i s’haurà de fer una quarantena
obligatòria de 10 dies.

JDB

JDB
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Ajuntament ha adjudicat la redacció
del projecte constructiu i de direcció

d’obra de l’ampliació de l’Institut escola
el Calderí-Pic del Vent. La proposta
escollida és la de l’equip format per l’UTE
Jordi Adell, Júlia Nabona i Joan Ramos
Pascuets, que és la que va obtenir més
puntuació al final de tot el tràmit.
L’adjudicació, aprovada a la sessió de
la Junta de Govern Local del 3 d’agost,
encarrega la redacció del projecte a
aquesta empresa per un import de
139.150 euros, IVA inclòs.

El jurat, reunit el 16 de juny, va estudiar
les tres propostes presentades i va optar
per la proposada per aquesta empresa
per la senzillesa i la simplicitat de la
solució, la distribució del programa i el
detall i el rigor en l’estudi econòmic que
acompanya la proposta. En concret, el
jurat valora molt favorablement l’àgora
central que contempla el nou edifici que
permet agrupar l’accés dels alumnes
d’infantil i de primària en un únic espai.
També consideren molt positiu el
projecte de construcció amb mòduls
prefabricats perquè és un sistema
adaptable i fàcilment modificable.

L’elaboració del projecte constructiu ha
comptat fins ara amb la participació de

Adjudicada la redacció del projecte constructiu
de l’Institut escola el Calderí - Pic del Vent

mb motiu de la incorporació
d’Ángeles Llive Cruz com a

diputada del Parlament de Catalunya
per ERC i de la seva renúncia per
incompatibilitat a les retribucions que
tenia assignades des del principi
d’aquest mandat, el govern municipal
s’ha remodelat assignant a d’altres
membres del govern algunes de les
carteres que fins ara portava Llive, i ha
canviat el nom de tres regidories.

Canvis en les regidories
- La regidoria de Participació Ciutadana
ve a substituir la fins ara regidoria de
Participació Ciutadana i Voluntariat.
- La regidoria de Comerç substitueix la

A
El govern municipal es reorganitza

fins ara regidoria de Comerç i Consum.
- La regidoria d’Acció Climàtica substi-
tueix l’actual Regidoria de Sostenibilitat
i Ecologisme.
La resta de regidories mantenen les
seves atribucions.

Canvis en les assignacions de les
regidories
Ángeles Llive Cruz, que fins ara portava
les carteres de Igualtat, Feminisme i
Polítiques LGTBI+, Nova Ciutadania,
Salut, Participació Ciutadana i
Voluntariat, i Cooperació i Solidaritat,
mantindrà a partir d’ara les àrees
d’Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+
i de Nova Ciutadania.

La cartera de Salut passa ara a mans de
la regidora Núria Carné Navarro, la de
Participació Ciutadana l’assumeix Jordi
Martín Forns i la de Cooperació i
Solidaritat s’assigna a Laia Cuscó
Pallarès.
Per la seva banda, la regidora Núria
Carné deixa la cartera de Comerç i
Consum, que l’assumeix Carme Germà
sota el nom de regidoria de Comerç.

Aquestes modificacions queden
recollides en el Decret d’Alcaldia
DEC1172/2021 del 4 de setembre, pel
qual es modifiquen els decrets de les
assignacions que es van fer al principi
de l’actual legislatura.

la comunitat educativa. En una primera
fase, els representants dels dos centres
educatius van definir els espais del
centre que més s’adequarien a les
necessitats i al projecte educatiu de cada
escola.
Posteriorment, representants de les
famílies i dels equips directius de cada
centre educatiu van participar també en
la mesa de contractació de l’equip
redactor.
Finalment, en una tercera fase, la
comunitat educativa s’ha reunit amb
l’empresa redactora del projecte per
millorar-lo abans de l’elaboració de
l’avantprojecte.

Un cop formalitzada l’adjudicació, el
calendari previst és que a finals de
setembre es pugui disposar ja de
l’avantprojecte i que a principis de l’any
que ve es pugui aprovar el projecte
executiu del nou centre, amb el vistiplau
de totes les administracions. Durant el
primer trimestre del 2022 es podria
iniciar el procés per licitar l’obra i el
treballs de construcció es preveu que
puguin començar a mitjans de l’any
vinent. El cost total de construcció del
nou centre educatiu és de 2,2 milions
d’euros, dels quals, un 15% del cost
l’assumeix l’Ajuntament de Caldes de
Montbui i el 85% el finança la Generalitat.

L’

JDB
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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 -

L es obres de reforma d’aquest equi-
pament esportiu municipal, que

s’han fet per aconseguir unes ins-
tal·lacions més adequades i millorades
per a la realització de les pràctiques
esportives que actualment es duen a
terme en aquesta pavelló municipal, van
començar el passat 1 de juny, i s’han
portat a terme durant els mesos d’estiu
per tal de no interferir en la temporada
esportiva dels clubs que entrenen
habitualment en aquest pavelló: l’hoquei
i el patinatge artístic.

Les obres, que han presentat en roda
de premsa els responsables municipals
juntament amb els representants del
Club Hoquei i del Club de Patinatge
Artístic de Caldes,  han consistit
principalment en la renovació total del
paviment de la pista, la reforma i
modernització dels vestidors, la
renovació de la coberta per tal de

Finalitzen les obres de reforma
del Pavelló esportiu Torre Roja

millorar-ne l’aïllament i permetre més
entrada de llum natural i un reforç
estructural d’aquesta coberta, on també
s’hi han  instal·lat plaques fotovoltai-
ques per a la generació d’energia
elèctrica per l’autoconsum.
També s’han aprofitat els treballs per
desplaçar el perímetre de la pista de tal
manera que es puguin situar les
banquetes dels equips a la zona de la
sortida dels vestidors i l’altre costat de la
pista quedi alliberat, s’han col·locat
noves xarxes de protecció al voltant per
evitar que s’escapi la pilota i s’ha fet una
nova sortida d’emergència.

En matèria de prevenció d’incendis,
s’ha millorat l’evacuació i s’han instal·lat
equips de contraincendis.

El preu de licitació de les obres era de
379.000 euros i van ser adjudicades a
l’empresa Construccions Deumal SA,
per un valor de 333.000 euros.
A més dels treballs de manteniment
habitual, en aquest pavelló esportiu
municipal s’han fet diversos treballs de
millora des del 2015, com la instal·lació
de la fibra òptica, la substitució de
l’enllumenat o l’establiment d’una nova
sonorització.

Noves plaques solars damunt la coberta del pavelló.

Vestuaris reformats i modernitzats.

Foto de grup amb el paviment de la pista renovat. JDB
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
23/07/2021
Núm. Oferta
311902 CUINER/A

(RESIDÈNCIA GENT GRAN)
311711 CUIDADOR/A EN DOMICILI

(SUPLÈNCIA DE CAPS DE
SETMANA)

311465 ELECTROMECÀNIC/A SERVEI
POST VENDA
(AMB ANGLÈS MITJÀ-ALT)

311391 AUX. GERIATRIA (POSSIB. DE
JORNADA COMPLETA O
PARCIAL)

311382 NETEJADOR/A
(RESIDÈNCIA GENT GRAN)

311381 AUX. GERONTOLOGIA
311272 CUINER/A
311070 DEPENDENT/A

(PRODUCTES CÀRNICS)
310860 GESTOR/A OPERACIONS

(AMB ITALIÀ I ANGLÈS ALTS)
310676 COMERCIAL (ANGLÈS ALT)
310539 PALETA OF. 1A
310527 DEPENDENTA (SECTOR CARN)
310473 INSTRUCTOR/A PILATES, IOGA,

ENTRENAMENT FUNCIONAL O
ALTRES

310317 PERSONA ADJUNTA A
ENCARREGAT DE PRODUCCIÓ
(SECTOR PLÀSTIC)

309929 NETEJADOR/A
(AMB VEHICLE PROPI)

309603 GERONTÒLEG/ÒLOGA - AUX.
SOCIOSANITARI

309100 LAMPISTA OF. 1A
308842 CAP DE TALLER MECANITZAT
308839 TÈCNIC PROGRAMADOR

D’AUTÒMATS I PLC

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.

Servei de Salut per a
joves. Propera cita: 23 de
setembre, de 17 h a 20 h
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

Cursos de català per
adults. Inscripció
del 13 al 15 de setembre
Del 13 al 15 de setembre, s’obre la
inscripció als cursos de català del mes
setembre. Inscripcions a  https://
www.cpnl.cat/cursos-de-catala/inscripcio/

Festes locals de l’any
2022
El 2 de maig serà la primera festa local de
l’any 2022, en resposta al que han
expressat la majoria dels agents
educatius, tècnics, empresarials i entitats
associatives .
La segona serà el 10 d’octubre, coincidint
amb la Festa Major.

Accions formatives
d’interès empresarial
de màrqueting i
comercialització
El Servei d’Empresa i suport a
l’emprenedoria organitza el curs «El
contingut és el Rei: taller d’estratègia i
creació de continguts de valor», el 21, 23 i
28 de setembre, de 10 a 12.40 h. Inscripció
en línia. L’activitat pretén crear una estratègia
de continguts que serveixi als objectius de
l’empresa. Es donarà a conèixer la
metodologia per crear  continguts en l’entorn
digital, aprendre a redactar, crear continguts
atractius i fer curació de continguts.

Oferta formativa de
Formació Ocupacional:
«Alfabetització
informàtica»
El Servei de Formació Ocupacional ofereix
la formació «Alfabetització informàtica»
que es farà a partir del mes de setembre.
Inscripcions a pfo@caldesdemontbui.cat

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

Pla especial
d’emergències per
incendis forestals
a Catalunya
El Departament d’Interior de la Generalitat
ha publicat un document de campanya de
prevenció d’incendis forestal.
Consulteu els consells preventius i
d’autoprotecció a:
www.caldesdemontbui.cat

S’unifica la zona blava
del municipi
Caldes tindrà una sola zona blava al nucli
urbà i s’activen les noves places de zona
blava de Can Rosell. Es manté la gratuïtat
d’una hora i mitja d’estacionament diari pels
residents del municipi.

Modificacions horàries
d’equipaments i serveis
municipals a l’estiu 2021
Consulteu els horaris dels equipaments i
serveis municipals amb motiu de les
vacances d’estiu a: www.caldesdemontbui.cat

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

66666
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Anem al Casino
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quest dijous 26 d’agost ha tingut
lloc una operació policial de la

Policia Local i els Mossos d’Esquadra
per eradicar actes delictius i infraccions
adminis-tratives.

La intervenció, promoguda després
d’un treball de camp de la Policia Local,
va tenir lloc al voltant de les 18h i va
comptar amb la coordinació d’efectius
de la Policia Local, agents dels Mossos
d’Esquadra de la Comissaria de Districte
de Caldes de Montbui, així com serveis
especialitzats de la Unitat Canina, de
l’Àrea Regional de Recursos Operatius
-ARRO-, i de la policia administrativa.

El dispositiu va actuar en un esta-
bliment del carrer Homs cantonada amb
el carrer Sant Fèlix, on la Policia Local té
sospites que s’hi porten a terme activitats
il·lícites i sobre el qual s’han rebut
queixes veïnals pel consum i la compra
venda de substàncies estupefaents.

La intervenció, que ha estat coordinada
per la comissaria dels MMEE de Caldes
de Montbui, ha tingut com objectiu
incidir en la prevenció, identificar les
persones sospitoses de poder estar
vinculades amb el tràfic de substàncies
estupefaents i abordar la conflictivitat a
la via pública motivada per aquesta
activitat.

Del dispositiu van resultar identificades
3 persones, es va aixecar acta de les
infraccions administratives detectades
i es van comissar les substàncies
estupefaents que en aquell moment hi
havia al local.
L’Ajuntament agraeix a la ciutadania la
seva col·laboració per eradicar tot tipus
de conductes i activitats il·lícites i que
atemptin contra la seguretat ciutadana i
la salut pública.

Intervenció policial en un establiment
del carrer Homs

A



Ens plau comunicar-te oficialment el
trasllat de local de la teva Òptica i
Centre Auditiu de confiança, Òptica
Montbui-Centre Auditiu.

A partir d'agost ens trobaràs a
l'Avda. Pi i Margall número 129.
Molt a prop del local on ens
coneixes des de fa 30 anys.

La nostra Òptica es va inaugurar
l'any 1989 i des del 2015, en Manel,
la segona generació familiar n'ha
pres el càrrec.

Et convidem a visitar un nou espai
amb gran amplitud, molta llumino-
sitat i sense barreres arquitectò-
niques perquè la teva visita sigui
especial. En definitiva, un espai
modern i acollidor on s'oferirà el
bon servei de sempre, noves
col·leccions, marques innovado-
res i l'assessorament tècnic i estè-
tic que necessitis per a qualsevol
de les teves compres.
D'altra banda hem volgut mantenir
la nostra essència. Una òptica
familiar i de proximitat on l'objec-
tiu principal sempre ha estat i serà
vetllar per la salut auditiva i visual
dels nostres clients.

Fa 30 anys que adaptem audiòfons
i més de 20 que som Centre Oficial
Widex. Sempre hem apostat per la
millor tecnologia perquè els nostres
pacients gaudeixin de la millor
experiència auditiva possible.
Estem convençuts que durant
aquesta trajectòria hem fet una
bona feina.

Us volem anunciar que hem creat
una nova sala aïllada acústicament
per aconseguir la màxima precisió
en les mesures audiomètriques
perquè puguis escoltar la vida com
et mereixes.

El nou gabinet d'optometria està
equipat amb tots els instruments
necessaris per obtenir un bon
diagnòstic optomètric.

Vine a saludar-nos i a descobrir
el nou espai, estarem encantats
de rebre't.

Avda. Pi i Margall, 129
Tels. 938 653 085 · 602 229 527

montbui@naturaloptics.com

CALDES DE MONTBUI
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Opinió

omencem un nou
curs polític. Som ja

a la segona meitat de la
legislatura i arribem a la
part més transcendental
del mandat. És hora de

recollir els fruits de tot allò que hem
sembrat els dos darrers anys i que la
pandèmia ha intentat impedir amb la
seva irrupció sobtada. A ningú se li
escapa però que l’escenari polític no
està sent gens fàcil: malgrat tot, l’esclat
de la COVID-19 no serà excusa per
abandonar els objectius polítics que
vam prometre. Sempre hem de seguir
treballant, malgrat les dificultats, per
deixar un poble fins i tot millor del que
vam trobar.

Ja sabem que aquesta serà una fita que
haurem d’aconseguir gestionant en
paral·lel les necessitats que genera la
imprevisible realitat post pandèmia. És
evident que en dos anys han passat
coses que mai hauríem imaginat, i per
això ha estat necessari tenir cintura per
adaptar el projecte municipal a la nova
realitat de crisi socioeconòmica. En
aquest sentit crec que hem d’aprendre

Ser valents en temps difícils
C del que va passar ara fa 10 anys a

l’anterior crisi, procurant no cometre els
mateixos errors que llavors. És per això
que a Caldes de Montbui plantegem un
escenari municipal on les retallades no
són cap opció possible per sortir de la
recessió. La direcció és precisament la
contrària: a través d’una gestió
econòmica acurada i de la màxima
eficiència dels recursos municipals
procurarem seguir actuant com a motor
de transformació i de dinamització de
l’economia local.

Apostem per la millora contínua de la
nostra vila i per això seguirem fent
inversió en diferents àmbits estratègics:
el nou casal per a la gent gran a
l’ampliació de les Cases dels Mestres;
l’impuls dels nous habitatges socials,
cooperatius i per a joves; la reformada
plaça Catalunya i els carrers del seu
entorn; la nova prefectura de policia; les
reformes dels pavellons i equipaments
esportius o el tan esperat institut escola
“Calderí - Pic del Vent”.

Aquests són els projectes més
emblemàtics en els que centrarem els

esforços dels pròxims mesos, sense
oblidar-ne molts d’altres rellevants com
el nou parc al barri de la Bolera o el pla
de dinamització del Nucli Antic que
inclogui el recentment adquirit Col·legi
del Carme com a nou equipament
municipal.

Paral·lelament a tota aquesta tasca en la
que esperem seguir posicionant Caldes
com a municipi referent al Vallès i
rodalies, no deixarem passar
l’oportunitat d’alinear l’impuls municipal
amb la nova Generalitat Republicana. En
aquest sentit l’Acció Climàtica i la
Igualtat, el Feminisme i les polítiques
LGTBIQ+ seguiran sent dues prioritats
que definiran el tarannà del Govern
Municipal fins a l’últim dia. Si Caldes va
ser capaç de sortir de la darrera crisi més
reforçada com a poble (no sense
esforços), estic convençut que aquest
cop també ho aconseguirem. Tenim per
davant molta feina que encarem amb
responsabilitat i esperança: és hora de
ser valents en temps difícils!

Isidre Pineda Moncusí
Alcalde de Caldes de Montbui
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El període de pagament de l’impost
sobre el CO2 dels vehicles comença
aquest setembre

quest setembre s’inicia el període
de pagament de l’impost sobre les

emissions de diòxid de carboni (CO2)dels vehicles de tracció mecànica, un
tribut propi de la Generalitat, gestionat
per l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC), i alineat amb la fiscalitat verda i
sostenible que es promou des d’Europa
per lluitar contra el canvi climàtic.

Per a l’exercici 2020, han quedat
subjectes a l’impost 1.650.342 contri-
buents i 2.267.168 vehicles, que es
preveu que generin una recaptació de
65.969.630,04 d’euros, la qual es desti-
narà íntegrament al Fons climàtic i al Fons
del patrimoni natural, amb l’objectiu
d’invertir en accions de millora de l’en-
torn i del transport públic, i fomentar les
energies renovables i els vehicles nets.

L’1 de setembre s’ha publicat a la seu
electrònica de l’ATC el padró definitiu
dels vehicles amb quota a pagar per
l’impost i s’ha iniciat el període de
pagament, que es pot fer en línia des de
la mateixa seu, accedint-hi amb l’idCAT
Mòbil (o altres sistemes d’identificació
digital) o amb NIF i matrícula.

A partir de l’octubre, quan es rebi la
notificació amb la quota que s’ha de
pagar, també se’n podrà abonar l’import
a través de la seu electrònica de l’ATC
atc.gencat.cat/impostco2; el telèfon
012; L’ATC us truca: 93 551 51 51; les
entitats financeres col·laboradores:
atc.gencat.cat/bancs, i les oficines de
Correus.

Les persones que van domiciliar el
pagament abans del 15 de juliol i es van
subscriure a la notificació electrònica,
gaudeixen d’un 2% de bonificació de
la quota i rebran un càrrec en compte el
dia 5 de novembre. A partir d’ara, es pot
continuar domiciliant el pagament de
l’impost per a l’exercici 2021 i els
posteriors.

Qui tributa per l’impost?
Tributen les persones (físiques i
jurídiques), titulars d’un vehicle (turisme,
furgoneta o motocicleta), amb domicili
fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les
persones jurídiques sense residència
fiscal a Catalunya, però que hi tinguin
un establiment, sucursal o oficina i vehi-
cles registrats durant el 2020.

N’estan exempts els vehicles 100%
elèctrics, el que tenen matrícula de
vehicle històric i els clàssics.

També n’estan exempts els ciclomotors,
els camions o vehicles de més de 3,5
tones, els autocars i els autoritzats a
transportar més de 9 persones.

L’Agència Tributària de Catalunya posa
a disposició dels contribuents els canals
d’atenció següents:

· Seu electrònica de l’ATC: consulta del
padró, informació sobre l’impost,
pagament, assistent virtual, domiciliació
i altres tràmits relacionats:
atc.gencat.cat/impostco2
· Telèfon 012. Consultes de caràcter
general.
· Telèfon 93 551 51 51. Assistència en la
consulta del padró i pagament.
· Oficines de l’ATC. Únicament amb cita
prèvia. Cal demanar-la a través del 93
551 51 51.

Per saber-ne més, visiteu el web:
impostco2.gencat.cat
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ODONTOLOGIA INTEGRALODONTOLOGIA INTEGRALODONTOLOGIA INTEGRALODONTOLOGIA INTEGRALODONTOLOGIA INTEGRAL

Centre d’odontologia avançadaCentre d’odontologia avançadaCentre d’odontologia avançadaCentre d’odontologia avançadaCentre 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
TTTTTel.el.el.el.el. 93 865 25 18 93 865 25 18 93 865 25 18 93 865 25 18 93 865 25 18  - Caldes de Montbui

ODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIAODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIAODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIAODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIAODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIA
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Tarruell
c/ Montserrat, 30 – 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

Com fer repel·lent per a
mosquits casolà i natural

ncara és estiu i els mosquits i altres insectes segueixen complicant-nos la
vida, per això proposem una recepta que funciona molt bé, que no és cara de

realitzar i totalment lliure de tòxics per allunyar-los. A més, no fa mala olor com la
majoria dels productes que es venen en supermercats i farmàcies.
Per evitar les picades de mosquits hem de prevenir, i això inclou lliurar al nostre
medi ambient de moltes de les coses que atreuen els mosquits.

Els insectes en general reaccionen a unes certes olors que són totalment
repel·lents per a ells. Proposem fer un repel·lent de mosquits natural que serveix
tant per a nens com per a adults, el seu efecte dura unes hores i la seva càrrega
tòxica és gairebé nul·la.

Necessitarem 10 gotes d'oli essencial de lavanda, 40 ml d'aigua de roses, 12
gotes d'oli essencial de citronel·la, i 12 gotes d'oli essencial d'eucaliptus. Barregem
tots els ingredients i ho guardem en una ampolla amb difusor. Aquest repel·lent
no es fa malbé i dura mesos sense perdre propietats. Es pot col·locar directe en la
pell, a la roba o sobre el pèl.

A part de repel·lir als mosquits amb un producte natural, és important evitar que el
nostre entorn els atregui. Els mosquits se senten atrets per diverses coses. Si som
capaços de reduir-les, o fins i tot eliminar-les, podem reduir considerablement la
incidència de picades de mosquits:
Diòxid de Carboni / àcid làctic: Quan hem estat fent exercici o treballant amb
força, els nostres cossos emeten més diòxid de carboni, i s'allibera àcid làctic. Per
la qual cosa és recomanable no fer exercici a la tarda o nit, que és quan més
activitat tenen els mosquits. A més, es poden reduir els aliments rics en sal o de
potassi en la dieta, ja que contribueixen a l'alliberament d'àcid làctic a través de la
suor.
Roba fosca: Els mosquits són molt atrets per la roba fosca. Es recomana usar
roba lleugera en passar la nit a l'aire lliure.
Aromes fruiteres: Una altra cosa que atreu els mosquits són unes certes aromes.
Eviti els perfums, locions corporals, i protectors solars.
Humitat: La suor i l'aigua atreu els mosquits, i el fang o les plantes humides i tolls
d'aigua ajuden a facilitar el creixement de les larves del mosquit jove.
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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.tel.tel.tel.tel. 93 866 55 06 93 866 55 06 93 866 55 06 93 866 55 06 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. OrtodònciaEstètica dental. OrtodònciaEstètica dental. OrtodònciaEstètica dental. OrtodònciaEstètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. ImplantologiaOdontologia general. ImplantologiaOdontologia general. ImplantologiaOdontologia general. ImplantologiaOdontologia general. Implantologia
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Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Síndrome postvacacional,
consells per a superar-la

egons la Wikipedia, la Síndrome postvacacional es defineix com l'estat que es
produeix en el treballador en fracassar el procés d'adaptació entre un període

de vacances i d'oci amb la tornada a la vida activa, produint molèsties que ens fan
respondre a les nostres activitats rutinàries amb un menor rendiment.
Afecta un 35% de la població i majoritàriament a dones, perquè són les que més
estrès sofreixen en haver de compatibilitzar la vida laboral amb la vida familiar i la
cura dels fills.
Els símptomes més generalitzats són esgotament, tristesa, nerviosisme, insomni
i apatia; símptomes que solen durar entre 15 o 20 dies.
Encara que no hi ha un remei infal·lible per a combatre aquesta síndrome, sí que
hi ha pautes que poden seguir-se i que ajuden molt per a evitar aquestes situacions:

- No esperar el retorn de les vacances fins a l'últim moment. L'aconsellable és
arribar almenys entre 3 o 4 dies abans per a així anar-se adaptant als horaris i a la
rutina i preparar-nos físicament i mentalment.
- Compaginar el treball amb alguna activitat d'oci, esport o algun hobbie.
- No emportar-se treball a casa durant les primeres setmanes.
- Prendre's amb una certa calma el primer dia de treball i actuar per prioritats.
Obrir mails, organitzar el treball i començar per aquelles tasques que ens resultin
més plaents i
anar augmentant la complexitat a poc a poc i a mesura que avança el dia.
No podem plantejar-nos solucionar totes les tasques que tenim pendents en un
sol dia.
- Començar el primer dia compartint experiències amb els companys per a iniciar
amb un bon clima laboral.
- Dormir el dia anterior suficients hores per a afrontar-lo de la millor manera.

En definitiva, s'ha d'evitar que la tornada a la normalitat es produeixi d'una manera
brusca. Es tracta d'anar introduint-se de nou al treball d'una forma gradual i natural.
La síndrome és proporcional a la durada de les vacances, per la qual cosa una
manera de solucionar-lo és distribuir-se el període vacacional al llarg de l'any i no
acumular-lo tot en la mateixa època.
També depèn molt de la relació que tinguem amb companys i caps, així com el
grau de satisfacció que tenim a la nostra feina, per la qual cosa és el moment de
plantejar-se si el que fem realment ens apassiona o si per contra, hem de valorar
seriosament iniciar una nova etapa professional. EVA REMOLINA
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Gastronomia

RESTAURANTE CHINO
COMIDA CHINA i SUSHI

A DOMICILIO
i PARA LLEVAR

Tels. 93 862 63 99
93 865 40 09

Menú del día 6,50 i 7,95 euros

PEKÍN

c/ Aparici, 4  - CALDES

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar

a salsa de guacamole és fantàstica
com a aperitiu acompanyant els

típics "totopos" o natxos, però també
és ideal per a combinar-la amb torrades,
crudités o per a emplenar uns bo-
níssims "burritos" o natxos en un sopar
informal amb amics.

És una recepta molt fàcil i ràpida de
preparar i resulta boníssima, per la qual
cosa una vegada que provis aquesta
salsa casolana no voldràs provar-ne
cap altra.

Els ingredients serien:
- Uns 6 alvocats mitjans o 4 si són grans
- 1 llima
- 1 ceba tendra
- Sal (al gust)
- 2 culleradetes de fulles de Coriandre
- 1 tomàquet
- 1 xili serrà (pot substituir-se si no ho
trobem per xilis de Jalapa en conserva)

Preparació:
El primer que farem serà picar la ceba,
el xili i el tomàquet en cubs petits i el
coriandre el matxacarem bé (evitar el
tronc).
Pelarem els alvocats i extraurem els
ossos.

En un bol o morter, introduirem els
alvocats i els aixafarem amb l'ajuda
d'una forquilla. Sobre ells, vessarem el
suc de la llima i a continuació, la resta
d'ingredients.

Continuarem aixafant fins a aconseguir
barrejar tots els ingredients i aconseguir
una textura homogènia.

Consells:
- Els alvocats han d'estar madurs per a
un millor sabor.
- És recomanable que estiguin a
temperatura ambient, per la qual cosa
si els conserves en la nevera, treu-los
uns minuts abans de preparar la salsa.

L
Salsa de Guacamole

- El coriandre és sens dubte un dels
ingredients necessaris, no obstant això
és millor no abusar d'ell perquè té un
potent sabor i ens treuria el gust de la
resta d'elements.
- Per a la seva preparació, l'ideal és

comptar amb un morter de fusta (tal i com
ho preparen els mexicans), però en el
seu defecte, podem fer-lo en un bol i
aixafar-lo amb una forquilla perquè ens
quedi la textura grumosa que volem.
Evitar per tant, les batedores. E.R.

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui



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

   La confiança és la fortalesa dels nens; ells creuen simplement a la
paraula dels seus pares. Quan els promets alguna cosa, ells poden dir
confiadament als seus amics que tu li portaràs el que vas prometre; ells
no fan càlculs matemàtics de les probabilitats de rebre o no el que els
vas dir, simplement mantenen present les paraules que van escoltar o la
promesa que van rebre, la que va sortir precisament de tu.
   Però aquest cor confiat pot ser trencat per l’engany o per una ment
distreta que oblida el que va prometre, perquè no ho va valorar important.
   Així que no danyem el cor d’un nen; ajudem-lo a creure i a mantenir la
confiança.
   Va dir Jesús que “qui no acull el Regne de Déu com un infant, no hi
entrarà pas”.
   Tens promeses per complir?  No retornis avui a casa sense el que vas
prometre, i si no ho has de complir, millor que no prometis res.

Que tinguis una bona setmana!

Obrim els ulls!

Màgia
Per comunions,
aniversaris,
col·legis, etc.

www.magikkandini.com
Tel. 617 043 394

La família
REYES GALDON

vol agrair les mostres
de condol pel nostre

estimat JUAN,
que ens va DEIXAR

el passat
14 d'agost.

Moltes gràcies.




