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Agenda
Dissabte 6 de novembre
18h
Sala  gran Casino
Sessió de Rialles “Les aventures del lleó
vergonyós” a càrrec d’El Pot Petit. Org.
Rialles de Caldes. Preu: 12/15 euros.
Venda d’entrades: taquilla els dijous de
17 a 19h.
Per internet: http:bit.ly/CasinoCaldes

Diumenge 7 de novembre
10,15h
Ermita del Remei
Missa pels difunts de la Coral del Centre.

13h
Espai d’Art Casino
VIII Concurs d’escultura i XIII Concurs
nacional de pintura ràpida en memòria
de Sebastià Badia. Lliurament de premis
M. Àngels Torras del Dep. de Cultura de
la Generalitat de Catalunya que organitza
juntament amb el Casino. Activitat
gratuïta.

18.30h
Sala gran Casino
XIV Cicle de Teatre de Tardor amb l’obra

Sota teràpia, amb el Grup Escènic
Casino . Preus: 8/10 euros, estudiants 5
euros. Venda d’entrades: taquilla els
dijous de 17 a 19h. Per internet:
http:bit.ly/CasinoCaldes

Cada dimecres
12h
Davant Residència Sta. Susanna
Trobada d’àvies i avis per l’amnistia i les
llibertats. Per les represaliades
encausades i retorn de les exiliades. Org.
CDR Caldes de Montbui i Caldes

Fins al 14 de novembre
Sala Delger
Exposició Sense límits. Aquarel.les de
Gulnara Salihkova.

Diumenge 14 de novembre
De 9 a 14h
Aparcament de Caprabo
3a edició de Retro Caldes 2021.
Concentració i exposició de vehicles
antics i clàssics. Hi hauran parades,
activitats, entreteniment pels petits,
servei de bar, música, etc. Org. Club de
Cotxes antics de Caldes de Montbui.

Dimecres 17 de novembre
19h
Sala Noble de Can Rius
Conferència “La transició a Catalunya”
a càrrec de Josep Lluís Martín Berbois,
doctor en Història Contemporània. Org.
Aules d’Extensió Universitària “Delfi
Dalmau i Argemir” de Caldes de Montbui.

Fins al 9 de gener de 2022
Museu Thermalia
Exposició Els calderins deportats al
camps nazis en homenatge a les
víctimes de l’holocaust: Josep Ferrer,
Josep Maria Catafau, Joan Deu,
Alexandre Folch, Pasqual Gimeno,
Ricardo López, Isidre Malla, Josep
Manuel, Armand Pueyo, Marcel Ramon,
Artur Triquell i Josep Jané.
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Actualitat

E l passat 25 d'octubre, les direccions
i patronats de les diferents fun-

dacions Santa Susanna van presentar
la memòria de l'any 2020 en un acte obert
al Jardí de Santa Susanna.
La memòria d'enguany està dedicada a
la resiliència perquè les fundacions van
aconseguir fer front i superar la
pandèmia de la Covid-19, acceptant el
repte com un més dels que ha viscut
l'entitat al llarg de més de sis segles
d'història.

Cada una de les tres fundacions ha
viscut les conseqüències de la crisi de
manera diferent: la Fundació Santa
Susanna va reestructurar espais i circuits
per donar suport a l'activitat de les dues
fundacions assistencials; la Fundació
d'Acollida Santa Susanna va experi-
mentar un agreujament del dèficit
econòmic arran de les mesures
imposades; i la Fundació Sociosanitària
va donar suport al sistema sanitari català
atenent a pacients de Covid i post-
Covid, i augmentant el nombre de
places sociosanitàries concertades
ocupant la planta de la residència que
havia quedat tancada.

El president de la Fundació Santa
Susanna i de la Fundació Sociosanitària
Santa Susanna, Isidre Pineda, va fer un
sentit agraïment pels esforços titànics
per a tots els treballadors i treballadores,
i per a les famílies, especialment per la
confiança i la tolerància en moments
difícils.

Pineda també va voler fer un agraïment
per a tots els usuaris, ja que hi ha hagut
moltes persones tancades molt de
temps a la seva habitació, víctimes
indirectes de la Covid.

Finalment Isidre Pineda va dir que
malgrat que venim de moments difícils,
estem decidits a deixar enrere la
pandèmia i a destacar el concepte de la
resiliència, que intenta explicar la
capacitat que ha tingut sempre la
Fundació Santa Susanna de superar les
adversitats i adaptar-se als nous temps.

Santa Susanna presenta la memòria del
2020 amb un sentit record a la pandèmia

Malgrat la complexitat de l'any, Santa
Susanna va aconseguir tirar endavant
millores i novetats com el nou punt
d'atenció de Servei d'Atenció Domici-
liària al carrer Font i Boet número 12 i la
instal·lació de 235 plaques fotovol-
taiques per a l'autoconsum.

El nou tanatori
Una altra mostra de la resiliència és el
nou tanatori de Mangrana Arquitectes,
el projecte
guanyador del concurs d'idees a
principis d'any. L'equip tècnic ha
presentat la seva proposta "Camí",
marcat per l'accés des de l'acabada
d'inaugurar plaça de Neus Català i la
singularitat de la ubicació que comporta
que la major part de l'edifici serà soterrat.

El nou tanatori serà funcional, integrat a
l'entorn i sostenible, donant un espai
naturalitzat al poble i alhora protegint la
intimitat de les persones. Es caracte-
ritzarà per l'ús de quatre materials: el
formigó (per a l'estructura), la fusta (que
aportarà calidesa i augmentarà en
presència en els espais més privats), la
vegetació (portar l'entorn a l'interior de
l'edifici) i la lluminositat (tot i ser un edifici
soterrat).

El tanatori es troba en la fase de redacció
del projecte d'execució, pendent

d'assolir la via de finançament, la qual
s'està prioritzant que provingui de la
banca ètica. I es preveu iniciar-ne la
construcció en els propers mesos.

La Fundació Santa Susanna és l'única
institució no lucrativa que presta serveis

funeraris a Catalunya. L'any 1953 la
Fundació ja prestava serveis funeraris i
el 2016 van reprendre aquesta activitat
amb la voluntat de seguir acompanyant
i ajudant a prendre decisions en els
moments difícils. El 2017 va rebre el
segon premi de la categoria "transfor-
mació social" dels "Premis La Confede-
ració" per la singularitat del projecte i els
valors del servei.

JDB

JDB
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Actualitat

L a Sala de Plens de l’ajuntament de
Caldes de Montbui ha acollit aquest

dijous la primera trobada dels
representants de les viles termals de
Catalunya després de l’inici de la
pandèmia.
Una reunió que ha servit per fer una
diagnosi de la situació actual d’aquest
sector després de l’impacte provocat per
la crisi sanitària i, a la vegada, planificar
les accions futures a dur a terme
conjuntament per reactivar el turisme en
aquest àmbit.
També ha servit per fixar el primer
trimestre del 2022 com la data per
presentar oficialment aquest consorci
de municipis com a associació.

La reunió, que ha presidit Sergi Mir,
regidor de Caldes de Malavella, ha
combinat la presencialitat amb la
intervenció telemàtica.
En aquesta ocasió ha comptat amb la
participació d’una quinzena de
representants dels municipis termals del
nostre país. En concret, a banda de
Caldes de Montbui, hi ha participat La
Garriga (Vallès Oriental), Sant Hilari
Sacalm (La Selva), El Vendrell (Baix
Penedès), Montbrió del Camp (Baix
Camp), Caldes de Malavella (La Selva),
Santa Coloma de Farners (La Selva),
Vallfogona de Riucorb (La Conca de
Barberà) i Les (Vall d’Aran).

La trobada ha servit per posar de
manifest, una vegada més, la
importància de les aigües termals i
mineromedicinals en la salut, després
de la crisi sanitària que ha provocat la
pandèmia.
En aquest sentit, els municipis que han
participat a la reunió han refermat la
implicació de les viles termals en la
recuperació de l’economia i del turisme.
També ha servit per explicar la bona
acollida que està tenint el Grau Superior
de Termalisme i Benestar que des del
curs passat ofereix l’Institut Manolo
Hugué de Caldes de Montbui.

Caldes de Montbui acull la primera trobada
de representants de les viles termals
de Catalunya des de l’inici de la pandèmia

Caldes estarà present a la trobada de
viles termals europees de Vichy
(França)
Del 3 al 5 de novembre la ciutat francesa
de Vichy acull la segona trobada anual
de l’EHTTA, l’associació europea de
viles termals històriques. Caldes de
Montbui, com a municipi que en forma
part, participarà també en aquesta
reunió. A la trobada hi assistirà l’alcalde

Isidre Pineda, Carme Germà, regidora
de Turisme i Termalisme, i Núria Carné,
regidora d’Europa i Projecció Exterior.

La propera assemblea de l’EHTTA, que
se celebrarà el maig del 2022, es farà a
Caldes de Montbui, que ha estat
escollida com la ciutat amfitriona per
reunir els representants de les viles
termals històriques d’Europa.



55555

Actualitat

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 -

U n total de 900 alumnes de Caldes de
Montbui rebran formació en primers

auxilis de la mà de Creu Roja. Aquesta
és una de les novetats d’aquest curs 21-
22, en què la regidoria d’Educació ha
apostat per incloure aquest contingut en
la formació de tots els centres educatius
del municipi. A més, en el cas dels
alumnes d’ESO, un cop acabada la
formació obtindran un Certificat de
Primers Auxilis.

La iniciativa ha estat presentada pel
regidor d'Educació, Josep Busquets i
Raül Marco, referent provincial de
formació de Formació de Creu Roja.

Els objectius d’aquesta formació en
primers auxilis són diversos, i s’adapten
a l’edat dels alumnes.

En termes generals, es vol dotar als
participants dels coneixements
necessaris per donar una resposta
inicial i eficient que permeti mantenir la
víctima en les millors condicions
possibles fins posar-lo en mans
d’equips sanitaris.
Per això, s’ensenya com conèixer i
saber aplicar els protocols d’actuació,
com identificar i resoldre una situació d'
urgència i se’ls forma amb diverses
mesures de prevenció.

Els alumnes de 5è i 6è de primària i els
de 3r i 4t d’ESO de les escoles de Caldes
reben formació en primers auxilis

La formació està estructura en 3
sessions diferents d’una hora de
durada cada una i, en cada franja
d’edat, s’aborden qüestions i
temàtiques diferents. A banda de la
formació teòrica, les sessions també
combinen la part pràctica en què els
alumnes participaran en simulacres per
posar a prova els coneixements
adquirits.

Els alumnes de 5è de primària
treballaran al voltant d’un possible
accident a la platja. Se’ls explica la
importància de respectar els consells a
l’hora de banyar-se a la platja i com

autoprotegir-se. També aprenen a
identificar una persona que pot estar
patint un ictus i saber com han de
reaccionar. En el cas dels alumnes de
6è de primària, l’escenari de treball és el
d’un accident a la muntanya. Aprenen
a fer compressions toràciques i
s’aprofundeix en la prevenció de les
lesions més freqüents en aquest entorn.
També es fomenta que l’alumne sàpiga

què fer, posant-se en la situació de
l’accidentat i del socorrista.

La formació dels alumnes d’ESO se
situa en una festa de cap de setmana.
En aquest entorn, els alumnes de 3r
aborden el consum de substàncies
tòxiques, els efectes secundaris que
poden provocar i com cal actuar en cas
d’una aturada cardiopulmonar. Pel que
fa als de 4t, s’insisteix en el consum de
substàncies tòxiques i les
conseqüències quer poden tenir per a
la salut a curt i a llarg termini, afegint
també els riscos de conduir un vehicle
sota els efectes d’aquestes substàncies.

També es perfecciona la tècnica de la
RCP.

Els alumnes de l’Escola El Calderí van
ser els primers en rebre aquesta
formació. Actualment les sessions
s’estan fent a l’Escola El Farell i en els
propers mesos els professionals de
Creu Roja aniran fent el curs per la resta
de centres educatius del municipi.
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A ls centres d’Atenció Primària (CAP)
de l’Institut Català de la Salut al

Vallès Oriental ja s’ha començat a
administrar la vacuna contra la grip.
Aquest any, l’objectiu principal de la
campanya de vacunació és arribar a
persones que tenen 60 anys o més,
persones que pateixen una malaltia
crònica, embarassades i professionals
de la salut. Podeu consultar a CanalSalut
el detall dels grups poblacionals als
quals es dirigeix la vacunació contra la
grip.

Aquest any, la campanya inclou una
novetat destacada: les persones que
van rebre la segona dosi de la vacuna
contra la COVID-19 fa més de 6 mesos,
i que tenen més de 70 anys, podran
rebre alhora la vacuna de la grip i la dosi
de reforç contra la SARS-CoV-2. Així,

Comença la campanya de vacunació
contra la grip al Vallès Oriental

amb la doble vacunació, es pretén
protegir al màxim els col·lectius més
vulnerables davant una possible
coinfecció.

La tercera dosi de reforç contra la SARS-
CoV2, fins ara, ja s’havia obert a les
persones que viuen a les residències
geriàtriques i a les immunodeprimides
i, ara, s’obre a la població general de
més de 70 anys.

On es duu a terme la vacunació?
Cada un dels equips d’atenció primària
del territori han establert espais de
vacunació en funció de les especi-
ficitats del seu centre i de la seva
població.
Així doncs, a Caldes de Montbui la
vacunació es farà en el centre de salut
Joan Mirambell.
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Anem al Casino

a modificació de les ordenances
fiscals pel 2022 aprovada per

majoria el ple ordinari de l’octubre
preveu l’increment i la modificació
d’algunes taxes i impostos per tal
d’ajustar la recaptació al cost real de la
prestació d’aquest servei. Això es fa
tenint en compte el doble objectiu de
mantenir els serveis públics que
actualment presta l’Ajuntament i, a la
vegada, no incrementar l’esforç fiscal
dels ciutadans.

Pel que fa als impostos, el canvi més
significatiu és en l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres
(ICIO). En aquest cas, es modifica el
percentatge de la bonificació que
preveu l’ordenança fiscal que puja del
75 al 95% a favor de construccions,
instal·lacions o obres que incorporin
sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia solar per autoconsum. La
resta d’impostos que es modifiquen
(Impost sobre Activitats Econòmiques,
Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica i Impost sobre l’Increment del
Valor dels Terrenys de naturalesa
urbana), els canvis es limiten a ajustar
el text a les actualitzacions normatives
que hi ha hagut:

En el capítol de les taxes, el principal
canvi aprovat és en la taxa per recollida,
transport, tractament i eliminació
d’escombreries i altres residus urbans.
En aquest cas, s’incrementen totes les
tarifes d’aquesta ordenança fiscal un
4,1%. Aquest increment està motivat per
l’augment dels preus que cobra el
Consorci dels Residus del Vallès
Oriental per dur a terme aquest servei.
Amb aquet increment es preveu reduir
el dèficit actual d’aquesta taxa. Recordar
que en aquest cas, es pot optar a una
bonificació de fins el 20% de la taxa si
es realitza correctament la gestió
domèstica de deixalles, d'acord amb el
model de recollida selectiva de
l'Ajuntament.

En relació a l’Impost de Béns Immobles
(IBI), la ordenança fiscal que regula
aquest impost no canvia per l’any 2022
i no hi ha prevista tampoc una actualitza-
ció dels valors cadastrals.

El ple aprova la modificació de les
ordenances fiscals

Dissabte 6 de novembre
18h  - Sala  gran Casino
Sessió de Rialles Les aventures del lleó vergonyós a càrrec d’El Pot Petit.
Org. Rialles de Caldes. Preu: 12/15 euros. Venda d’entrades: taquilla els dijous
de 17 a 19h. Per internet: http:bit.ly/CasinoCaldes

Diumenge 7 de novembre
13h Espai d’Art Casino
VIII Concurs d’escultura i XIII Concurs nacional de pintura ràpida en memòria
de Sebastià Badia. Lliurament de premis M. Àngels Torras del Dep. de Cultura
de la Generalitat de Catalunya que organitza juntament amb el Casino.
Activitat gratuïta.

18.30h – Sala gran Casino
XIV Cicle de Teatre de Tardor amb l’obra Sota teràpia, segona representació
amb el Grup Escènic Casino . Preus: 8/10 euros, estudiants 5 euros. Venda
d’entrades: taquilla els dijous de 17 a 19h. Per internet: http:bit.ly/CasinoCaldes
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Després de la presentació feta el passat 4 d’octubre, La
CEL de Caldes continua caminant a través de tres vies

complementàries: la construcció de quatre noves
instal·lacions fotovol-taiques prevista per principis de
novembre, l’aprovació dels documents normatius que la
regularan i la suma de persones i activitats locals interessades
en formar-ne part.

Aquest dimecres són ja 65 les preinscripcions que se sumen
una la comunitat que ha de començar a funcionar a principis
de l’any i que té per objectius sumar accions contra el canvi
climàtic, rebaixar la factura de la llum i contribuir a la transició
energètica.

L’Ajuntament recorda a la ciutadania que es manté obert el
període de preinscripció.

Modalitat A: l’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania
la cessió d’una part de les plaques fotovoltaiques dels
equipaments públics (1kWp per família).

Modalitat B: La segona porta d’entrada a La CEL es basa en el
foment de la generació privada d’energia fotovoltaica i
s’adreça a la ciutadania i empreses que ja disposin o vulguin
disposar d’instal·lacions per a la captació d’energia solar.

La CEL suma les primeres
65 preinscripcions

ret de sortida al procés electoral que ha de permetre
renovar els consells escolars dels centres educatius

públics i privats del municipi.
En concret, s’ha d’escollir la meitat dels membres
representants del professorat, de l'alumnat, i dels pares i
mares o tutors d'alumnes dels consells escolars dels centres
públics i privats sostinguts amb fons públics.
A més, també preveu la renovació del representant del
personal d'administració i serveis en el cas que estigui vacant
o hagi de quedar vacant per qualsevol motiu, així com la del
personal d'atenció educativa complementària, en els centres
d'educació especial i en els centres ordinaris amb unitats
específiques d'educació especial.

Segons el decret que regula tot el procediment, el 2 de
novembre comença el termini que ha de culminar, abans del
20 de desembre, amb la constitució dels nous consells
escolars.
El calendari fixa que les diferents meses electorals s’han de
constituir abans de l’11 de novembre. Això ha de permetre
que entre el 22 i el 26 de novembre cada centre realitzi les
corresponents votacions per escollir els nous representants
del consell escolar.

S’inicia el procés electoral
per renovar els membres
dels consells escolars

T
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E l Vallès Oriental és la quarta comarca
de Catalunya on es registren més

accidents laborals, d’acord a les dar-
reres dades disponibles publicades
per l’Observatori del Treball i Model
productiu de la Generalitat de Catalunya
-dades del mes de setembre de 2021 i
acumulat durant l'any-. Així, la comarca
se situa (per aquest ordre) per darrera
del Barcelonès, Vallès Occidental i Baix
Llobregat pel que fa al nombre d’acci-
dents laborals amb baixa.

Fins al mes de setembre s’han produït
a la nostra comarca un total de 3.556
accidents laborals, el 99% dels quals
de caràcter lleu. Només al mes de
setembre s’han registrat 505 accidents,
dels quals 2 han sigut de caràcter greu
i no s’ha registrat cap víctima mortal. En
termes de dades acumulades sí que cal
lamentar que entre els mesos de gener
i setembre de 2021 s’han registrat 5

El Vallès Oriental és la quarta comarca
on es registren més accidents laborals

MMB

víctimes mortals per accident laboral a
la nostra comarca. Per sectors eco-
nòmics, observem com el sector serveis
concentra el 54% dels accidents labo-
rals registrats i el sector industrial pràcti-
cament un 30%.

Aquestes xifres reflecteixen la reacti-
vació de l’activitat econòmica respecte
a l’any passat, marcat per la pandèmia,
i on es va produir un comportament a
l’inrevés dels accidents de treball, és a

dir, es va registrar una poc habitual
disminució del conjunt dels accidents
amb baixa de caràcter lleu,  tot i que a
nivell de conjunt de Catalunya hi va
haver un augment significatiu dels
mortals.

En aquest sentit, cal tenir en compte que
les dades de sinistralitat laboral estan
sovint afectades per  la precarietat
laboral present en moltes activitats
econòmiques.

99999



1010101010

Opinió

ls nous “Presupuestos del Estado
Español 2022” segueixen reservant

partides per l’autopista B-40 / Quart
Cinturó de Barcelona.

Només queda una setmana per
presentar esmenes parcials i en aquest
termini cal que les formacions polítiques
actuïn de forma decidida en defensa de
la natura i el benestar de les persones.

El pas del temps evidencia la caducitat i
l’anacronisme del projecte del Quart
Cinturó.

El projecte de pressupostos de l’Estat
per l’any 2022 impulsat pel PSOE i
PODEMOS-COMUNS segueix incloent
partides per desenvolupar el Quart
Cinturó. Concretament el projecte de
PGE preveu dues partides clau per al
perllongament per trams del Quart
Cinturó de Barcelona, anomenada B-40
seguint l’esquema de radialitat sobre
Barcelona, i batejada també com a Via
Orbital, Ronda del Vallès, N-II, etc. Les
dues partides són:

B-40 TRAMO: OLESA DE MONTSERRAT-
VILADECAVALLS. (6,2 Km) OBRA:
9.199.960 euros (2021: 13.639.240
euros  - 2020: 26.597.950euros).

La Campanya Contra el Quart Cinturó reclama
als grups parlamentaris catalans al Congrés
que presentin esmenes per retirar dels
pressupostos el projecte del Quart Cinturó

B-40 TRAMO: TERRASSA-GRANO-
LLERS (SUBTRAMO TERRASSA-
CALDAS DE MONTBUI) ESTUDI INFOR-
MATIU: 127.710 euros   (2021: 124.900
euros - 2020: 118.450 euros).

Les dues partides incloses servirien per
seguir executant l’obra del tram Abrera -
Terrassa (aturada durant anys, amb
greus problemes d'enginyeria per

resoldre i amb pressupost previst encara
per 2023) i per acabar els treballs de
redacció l’Estudi Informatiu del Quart
cinturó al Vallès Occidental  i Oriental
(Terrassa-Caldes de Montbui).

Davant d’aquesta proposta la Cam-
panya emplaça els partits que han
manifestat la seva disconformitat o els
seus dubtes respecte aquest projecte
(ERC, Junts, CUP i En Comú Podem)
que es posicionin radicalment en contra
de les partides pressupostàries incloses
en aquesta proposta inicial dels PGE
2022. Malgrat l’incompliment reiterat dels
compromisos pressupostaris en les
inversions de l’Estat a Catalunya, és
necessari eliminar aquestes partides
per orientar-les a d’altres actuacions
que contribueixin a capgirar el model
de mobilitat insostenible actual. O bé

esmenes a la totalitat o esmenes a
l'articulat (el termini per presentar-les
acaba el 5 de novembre).

En el marc del debat sobre el Pla
Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV),
en el qual el Ministerio de Transportes
no va voler participar, es va posar de
relleu una posició majoritària en contra
de la continuïtat de la tramitació d’una
via de titularitat estatal com el Quart
Cinturó. De fet, el PEMV aprovat no
contempla aquesta via. L’admissió
d’aquestes partides suposa doncs la
vulneració de la planificació vigent
actualment (PEMV i PTMB) que, tot i no
ser compartida per la Campanya,
suposa un reconeixement d’alguns
elements bàsics reivindicats des de fa
anys: la manca de necessitat d’una via
de pas i la consegüent competència
autonòmica.

La continuació del Quart Cinturó vulnera
tot el marc normatiu ambiental i energètic
i suposa l’incompliment dels objectius
de reducció d’emissions de gasos d’e-
fecte hivernacle i de gasos contami-
nants amb conseqüències negatives
sobre la salut pública. El projecte del
Quart Cinturó és un projecte caduc en
tots els sentits del terme.

Mentre el Vallès no disposi d’una xarxa
potent de transport col·lectiu competitiva
(articulada sobre el transport ferroviari i
d'autobús amb  una implantació terri-
torial extensa, intensa i eficient) i les
mercaderies de llarg recorregut no viat-
gin en tren al llarg del corredor medi-
terrani, no té sentit desviar ni un cèntim
d’euro a d’altres partides menys priori-
tàries o contraproduents.

NO ENS PODEM DECLARAR EN
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I SEGUIR
FENT EL QUART CINTURÓ

Campanya Contra el Quart Cinturó

E
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
29/10/2021
Núm. Oferta
316328 NETEJADOR/A (SUPLÈNCIA D’1

MES, HORARI INTENSIU MATÍ)
316282 OPERARIS SECTOR PLÀSTIC

(TORNS ROTATIUS)
315223 ENTRENADOR/A FUNCIONAL
314810 TRANSPORTISTA (MATERIAL

DE CONSTRUCCIÓ)
314531 TÈCNIC/A EN MARKETING

DIGITAL
314313 PINTOR/A VEHICLES (OF. 1A)
314305 AJUDANT/A DE CUINA

AVANÇAT (O CUINER/A)
314270 ELECTRICISTA LLAUNER
314098 TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/A

SERVEI POST VENDA
314085 GRAELLER

(RESTAURANT-BRASA)
314083 RENTAPLATS (MIGDIES)
314079 CAMBRER/A

(JORNADA COMPLETA)
313948 AGENT COMERCIAL / DIRECCIÓ

AGÈNCIES
313874 COMPTABLE

(JORNADA PARCIAL)
313845 PEONS CONSTRUCCIÓ

(DISPONIBLES PER FER
TREBALLS VERTICALS)

313155 GESTOR/A OPERACIONS
(AMB ANGLÈS I ITALIÀ ALTS)
313149 CUINER/A
311902 CUINER/A
(RESIDÈNCIA GENT GRAN)

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

Obertura d’establiments
comercials en festius
durant l’any 2022
Els dies on és permesa l’obertura
comercial a Caldes de Montbui l’any 2022
són: el 2 i 9 de gener, 20 de març, 6 i 26 de
juny, 15 d’agost, 27 de novembre i 6, 8 i 18
de desembre.

Tallers del Club de
Feina+16: «Ja saps a què
dedicar-te? T’ajudem»
El Club de Feina +16 organitza uns tallers
per ajudar-vos a escollir el vostre futur.
Inscripcions a La Piqueta.
Més informació: T. 93 862 70 25 - A/e
clubfeina16@caldesdemontbui.cat .
Les properes accions formatives són:
«Coneix els sectors emergents», que
es farà l’11 de novembre, de 10 a 12
h;«Construeix el teu futur», que es farà
el 25 de novembre, de 10 h a 12 h; i «Fes
brillar el teu talent a l’entrevista», que
es farà el 9 de desembre, de 10 h a 12 h

Calendari i procés
electoral per renovar els
membres dels consells
escolars dels centres
públics
El 2 de novembre s’inicia el procés electoral
per renovar els membres dels consells
escolars dels centres públics i privats
sostinguts amb fons públic.
Consulteu el calendari i el règim del procés
a www.caldesdemontbui.cat

Servei de Salut per a
joves. Properes cites:
11 i 25 de novembre,
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.

Inspeccions a domicilis
per supervisar la
separació de residus
Durant els mesos d’octubre i novembre,
l’empresa ARUM està realitzant
inspeccions a domicilis de Caldes per
supervisar que les persones que tenen
sol·licitades les tarifes reduïdes de la taxa
de deixalles, estan realitzant correctament
la separació de residus per facilitar-ne el
reciclatge. Per més informació podeu
trucar a l’àrea de Medi Ambient de
l’Ajuntament al número de telèfon 93 862
70 23 i/o a la Policia Local al número de
telèfon 93 865 41 41.

Suma’t a la comunitat
energètica local de
foment de l’energia
fotovoltaica, la CEL
La ciutadania interessada en participar en
el projecte CEL ja pot formalitzar la
inscripció a www.caldesdemontbui.cat/
lacel o a l’Oficina d’Acció Climàtica
accioclimatica@caldesdemontbui.cat.

Exposició “Els calderins
deportats als camps
nazis”, fins al 9 de gener al
Museu Thermalia
El Museu Thermalia acull fins al 9 de gener
de 2022 l’exposició “Els calderins deportats
als camps nazis”, una mostra per refermar
la memòria de les víctimes calderines del
nazisme.
La mostra, produïda pel Museu Thermalia,
està comisariada per l’historiador Eduard
Puigventós i es complementa amb un
catàleg amb textos del mateix Puigventós
i il·lustracions de l’artista calderí Ferran
Vidal.
L’exposició es pot visitar en horaris del
Museu.

OAC360º. Ajuda a la
tramitació electrònica
i cita prèvia
Accediu-hi trucant al T.93 8651440, enviant
un A/e. a oac360@caldesdemontbui.cat o
omplint el formulari que trobareu a
www.caldesdemontbui.cat. Cita prèvia a
www.caldesdemontbui.cat/citaprevia

Caldes Solidària
necessita voluntariat en
el grup d’alfabetització
Caldes Solidària, a través del Punt de
Voluntariat i entitats, fa una crida per ajudar
en el grup d’alfabetització. Adreceu-vos a
participacio@caldesdemontbui.cat o
info@caldessolidaria.org. Tasca: Ensenya-
ment/pràctica oral i escrita de la llengua
catalana i/o castellana. Dia d’inici del
voluntariat: dissabte 16 d’octubre de 2021.
Dedicació: Els dissabtes d’ 11 h a 13 h

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

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

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

egons l'OMS (Organització Mundial de la salut), autocuidar-se es resumiria
com "diferents esferes com ara la higiene, la nutrició, l'estil de vida i els fac-

tors mediambientals i socioeconòmics".
Aprendre i mantenir rutines saludables és molt important i responsabilitat de
cadascun, i és que està molt bé ajudar i cuidar als altres, però també ho és dedicar-
nos temps (encara que siguin tan sols uns minuts al dia) a nosaltres mateixos i
mirar pel nostre propi benestar.

Alguns d'aquests rituals que podem seguir en la nostra vida diària i que poden
ajudar-nos serien:
- Prendre una infusió o un te cada nit, asseguts en el sofà o en el llit, just abans
d'anar a dormir. Aquesta rutina ens ajudarà a relaxar-nos i a aconseguir un somni
més reparador.
- Evitar el sedentarisme. Per a això hem de fer exercici del tipus que sigui i en
funció de l'estat físic i de salut de cadascun. A vegades n'hi ha prou amb uns
simples estiraments, practicar alguns exercicis de ioga o sortir a caminar uns vint
minuts.
- Meditar. La meditació ajuda molt a controlar l'estrès i mantenir la calma.
- Beure un got d'aigua a primera hora del matí. Elimina toxines i depura l'organisme.
Pots acompanyar-ho també d'una mica de suc de llimona, gingebre o canyella.
- Aprofitar el cap de setmana per a elaborar algun recepta nova, o preparar
anticipadament els menús setmanals. D'aquesta manera, ens serà més fàcil menjar
saludable i no decantar-se a últim moment per aliments processats o  ja precuinats.
- Obligar-se a sortir el cap de setmana, sigui per a fer excursions a la muntanya o
visitar llocs desconeguts. El contacte amb la naturalesa i prendre aire fresc ens
ajudarà a recarregar piles.
- Regalar-se de tant en tant un ram de flors, un vestit o qualsevol altre capritx que
ens vingui de gust.
- Passar el màxim temps possible amb els nostres éssers estimats.
- Escoltar música i sons relaxants abans d'anar-se'n a dormir.
- Llegir una mica cada dia, escriure un diari, practicar un hobbie, dibuixar o tocar
un instrument. És a dir, qualsevol activitat que ens faci feliç.
- Fer almenys una vegada al mes un ritual de bellesa complet: depilació, manicura,
pedicura, cuidat de la pell i el cabell...
- Substituir la dutxa per un bany relaxant per a desconnectar de tant en tant. Posar
música, encendre espelmes, posar encens o olis essencials i prendre una copa
de vi i oblidar-se del món durant mitja hora.
- Planificar amb temps les activitats i gestions que hem de fer durant la setmana
per a no atabalar-nos, estressar-nos o oblidar-nos.

S

Pautes per a cuidar-se
el cos i la ment



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)

1313131313

c/ Avel·lí Xalabarder, 17 - tel. 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

S igui teletreballant, o si tenim una feina que implica moltes hores davant d'una
pantalla, és important que adoptem una sèrie d'hàbits per a no perjudicar la

nostra salut durant el nostre horari laboral, tant pel que fa a la nostra postura com
a la nostra vista. Veiem tot seguits uns consells per si teletreballes que, en molts
casos, són aplicables també a l'oficina.

Ubicació. En la mesura que sigui possible, organitza l'espai de treball lluny de les
àrees de major moviment de la llar, com la cuina o el saló. I el que és molt important,
planifica els teus horaris i el temps que inverteixes davant d'una pantalla. L'ideal és
que no se superin les 8 hores de visió pròxima al dia.

Estableix pauses de vint segons. Els experts recomanen descansar la vista curta
cada 20 minuts d'exposició a la pantalla; i durant 20 segons enfocar la vista a un
punt que es trobi a uns sis metres de distància. També és important el parpelleig:
Cal que ho fem sovint.

Cuida correctament de les teves ulleres i lents de contacte. Neteja les lents i la
muntura amb aigua tèbia de l'aixeta i sabó neutre, i asseca-les amb un drap net de
cotó sense pelusses.

Col·loca el monitor a una distància d'entre 30 i 50 centímetres de la teva vista.
Situa'l de manera perpendicular a la línia de la mirada. És a dir, que no necessitis
abaixar o alçar la vista per a veure el teu treball.

Presta especial atenció a la il·luminació. L'ideal és que les fonts de llum pròximes,
com les finestres, no provoquin enlluernament directe ni reflexos en la pantalla. La
pantalla ha de situar-se perpendicular a l'entrada de llum a través de finestres; mai
hem de situar-ho darrere o enfront d'una finestra.

Evitar ambients calorosos o massa secs. Es poden posar humidificadors perquè
l'ambient no resulti tan sec i no repercuteixi directament en la sequedat de la nostra
gola i, per descomptat, el nostre ull. AMIC

Salut visual: cuida la teva
vista mentre treballes
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Gastronomia

Magret d'ànec amb salsa de taronja
i cruixent de verdures

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

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

Ingredients:
Un magret d'ànec entre 400 i 500 grams
(aproximadament)
Salsa de taronja
Cruixent de verdures
Mantega
Oli d'oliva
Sal
Pebre negre en pols
Suc de taronja
Pell de taronja
Licor de taronja (Cointreau)

Elaboració:
Primerament, fem la salsa de taronja,
amb una reducció de suc de taronja,
una copeta de Cointreau, mantega, una
cullerada de concentrat de carn, una
mica de farina i sal.  Un cop feta, la
reservem damunt la planxa calenta.

Tot seguit, fem el cruixent de verdures,
fregint pastanaga, porro i api enfarinat,
i un cop fregit, el reservem en una safata
plana amb un paper de cuina.

Seguidament, agafem el magret
d'ànec, el salpebrem, i a la part del greix

amb un ganivet de filetejar, fem uns talls
no gaire profunds en forma de graella, i
el posem a fregir a foc mitjà fins que està
daurat, el girem i l'acabem de fregir.

Tot seguit, el posem en una safata plana,
i l'enfornem a 180º, durant uns deu
minuts, i ja el podrem presentar en el plat

de la següent manera: tallem el pit en
uns dotze talls, i en posem sis en cada
plat en forma de mitja lluna a la part de
dalt de cada plat, i a la part de baix posem
un grapat de cruixent de verdures, i tot
seguit cobrim els talls de pit amb la salsa
de taronja, i ja tindrem els plats a punt
per servir a taula. QUIM LLEONART



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 9,15h per La 2.
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Les campanes

Es necessita per Restaurant,
ajudant de cambrer/a o cambrer/
a, per jornada completa o mitja
jornada.
Horari flexible. Tel. 93 864 89 41

Es busca renta plats
pels caps de semana

per restaurant.
Tel. 93 864 89 41.

Venda de pàrquing
al Circol.

Per un vehicle i moto.
Fàcil accés.

Interesats 639376180

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

Cases, oficines comunitats,
postes a punt, vidres...
FALTA PERSONAL
Tel. 630 943 851

NET BULLON Empresa de neteja

wwwwwwwwwwwwwww.re.re.re.re.revistatotcaldes.comvistatotcaldes.comvistatotcaldes.comvistatotcaldes.comvistatotcaldes.com

35 anys
al teu costat!

  Hemingway va agafar d’un poema de John Donne el títol per a una de les seves
novel·les: “ Per qui sonen les campanes”. El poema diu així:
 “Cap esser humà és una illa; cada home forma part d’un continent; forma part de la
terra  ferma.  Si un terròs és arrastrat pel mar, es perd quelcom important. La mort de
qualsevol home em minva a mi; perquè jo també sóc un esser humà. Per tant, mai
preguntis per qui sonen les campanes, estan sonant per tu”.
   La societat postmoderna emfatitza i fomenta les actituds individualistes. Volem ser
el centre del nostre propi univers, el sol al voltant del qual han de giravoltar tots els
altri. Segles enrere Caín ja va realitzar el primer qüestionari filosòfic de la història, quan
en ser interrogat vers on parava el seu germà, al qual havia assassinat en secret,
responia:”No ho sé: tinc potser l’obligació de cuidar d’ell?  . La seva filosofia ha arrelat
profundament a la nostra societat, generant els mateixos resultats que al principi.
   Jesús ens va ensenyar a estimar al nostre proïsme, a cercar el seu bé, a sentir-nos
responsables d’ell. Guaitem al nostre entorn: molts necessiten una ma solidària, una
paraula encoratjadora, un missatge d’esperança. Tu i jo podem estendre avui aquesta
ma d’amor, dir aquella paraula tan necessària, i transmetre aquest missatge. No
deixem de fer-ho.

 Jesús ens ensenyà: “Estima al Senyor el teu Déu amb tot el cor i al proïsme com a
                                       tu mateix” (Lluc 10:27)




