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Agenda

Membres associats de:

Divendres 22 d’abril
18h – Espai exterior Pavelló Municipal
Bugarai
Cantata “La vaca Florinda”,  a càrrec de
l’Escola Mpal. de Música Joan Valls  i
les escoles de primària del municipi.
19h – Casino de Caldes
Presentació del llibre “La casa dels meus
morts” (edició bilingüe), del poeta Josep
Checa, a càrrec de Lola Andrés, i amb
l’exposició inspirada en el llibre d’Esther
Tenedor i Quim Dasquens.

Dissabte 23 d’abril
DIADA DE SANT JORDI
(Vegeu programa a la pàgina 3)

Diumenge 24 d’abril
12h – Sala Noble de Can Rius
Concert de l’Orquestra Municipal Joan
Valls
18h – Sala Noble de Can Rius
Concert de Primavera  a càrrec de:
Les Corals: C.del Centre de Caldes,
C.del Poblenou (Barcelona) i  C. 
Almond Singers (L’Ametlla del Vallés).
Org. Coral del Centre.

18.30h – Casino de Caldes
Concert “Cançons de mar i muntanya”
a càrrec de l’Orquestra Principal de la
Bisbal.

Dilluns 25 d’abril
19h – Casino de Caldes
Lectura de poemes a càrrec de Blanca
Llum Vidal, considerada una de les veus
joves més potents del panorama literari
català.

Dimarts 26 d’abril
18h – Biblioteca
Còmic Club Caldes. Lectura de l’obra
“El Final de todos los agostos,” d’Alfon-
so Casas. L’activitat, que serà dinamit-
zada per Daniel González, redactor del
blog Tebeosfera, s’adreça a persones
majors de 18 anys.
Per participar-hi, no cal tenir coneixe-
ments previs només cal formalitzar la
inscripció ja que les places són
limitades. Podeu fer-ho a la Biblioteca o
per whatsapp al número de telèfon 683
26 70 16. Es poden recollir els exemplars
d’aquesta sessió pel taulell de préstec
de la Biblioteca.

Dissabte 30 d’abril
19h – Casino de Caldes
Presentació del llibre «El rastre Nival»
d’Àngels Marzo, a càrrec de Marta
Pessarrodona, Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, i en Jeroni Miquel.

Fins el 2 de maig
Espai d’Art Casino
Exposició ArtsBril, del col.lectiu
ArtsGrup.
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La Diada es viurà al carrer

Divendres 22 d’abril
18.00 h Cantata “La Vaca Florinda” a càrrec
de l’Escola Municipal Joan Valls amb la
participació de les escoles de primària del
municipi. Espai exterior del Pavelló
Municipal  Bugarai
19:00 h Presentació del llibre “La casa
dels meus morts” de Josep Checa, amb
escultures i pintures d’Esther Tenedor i
fotografies de Quim Dasquens. Al Casino

Dissabte 23 d’abril
Avinguda Pi i Margall
De 10.00 a 20’30 h
Botigues al carrer de roses i llibres
Parades d’entitats i iniciatives diverses
Mostra musical a càrrec de l’escola Tot
Música Ensenyament
Ràdio Caldes en viu
Presentació de llibres a càrrec d’autors
calderins

Carrer Forn
De 10.00 a 20’30 h El carrer forn es vesteix
d’art. Exposició i mercat d’art a càrrec
d’Arts Grup

Plaça de la Font del Lleó
11.00 h Ballada de Gegants i Capgrossos
a càrrec de la Colla Gegantera
11.30 h Poemes i Música 150è aniversari
de l’artista Manolo Hugué a càrrec Escola
Municipal Joan Valls i Institut Manolo
Hugué
12.00 h Lliurament de premis del concurs
PintaPunt a càrrec de la Biblioteca
12.15 h Actuació de la Coral del Calderí
13.00 h Vermut musical DJ Putxi a càrrec
del Ball de Diables
16.00 h Plantada de Bèsties a càrrec del
Ball de Diables
16.00 a 18.00 h Concurs de dibuix infantil
a càrrec del Ball de Diables
16.30 h Representació de “Una altra

llegenda de Sant Jordi” a càrrec de
l’Escola El Calderí
17.30 h La Georgina, en Draco i la Dansa.
Mostra a càrrec dels alumnes de l’Stage
escola de dansa
18:00 h Lliurament de premis del XVIII
Concurs de Contes Infantils “La Veu dels
Somnis”, al Casino de Caldes
18.00 h Taller de sardanes a càrrec de
l’Agrupació Sardanista
18.00 h Taller de castells a càrrec de la
Colla Castellera
18.00 h Taller de màscares de Sant Jordi
a càrrec de Activijoc (AVV Catalunya)
18.30 h Balls de lluïment de la Trobada
de Bèsties
19.00 h Pilar Casteller a càrrec de la Colla
Castellera
19.00 h Entrega de premis del Concurs
de dibuix de la Trobada de Bèsties
19.15 h Actuació de la Colla Bastonera
20.00 h Tabalada a càrrec del Ball de
Diables
20.30 h Cercavila
22.00 h Concert de Sant Jordi

Diumenge 24 d’abril
12.00 h Concert de l’Orquestra Municipal
Joan Valls. Sala Noble de Can Rius
18:30 h Concert «Cançons de Mar i
Muntanya» a càrrec de l’Orquestra
Principal de la Bisbal, al Casino

Dilluns 25 d’abril
19 h Lectura de poemes a càrrec de
Blanca Llum Vidal, considerada una de
les veus joves més potents del panorama
literari català. Al Casino

Dissabte 30 d’abril
19 h Presentació del llibre «El rastre
Nival» d’Àngels Marzo, a càrrec de Marta
Pessarrodona, Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes, i en Jeroni Miquel. Al
Casino

Programa Sant Jordi 2022

a diada de Sant Jordi, el dissabte 23,
serà una jornada amb botigues de

roses, llibres i parades d’entitats al carrer
entre les 10 del matí i les 20:30h del
vespre a l’avinguda Pi i Margall. La plaça
de la Font del Lleó serà l’escenari nou
d’aquest any i acollirà tallers, mostres i
activitats de cultura popular, entre les que
destaca la Trobada de Bèsties.
Els dos espais del Sant Jordi s’uniran a
través del carrer del Forn, amb un itinerari
artístic d’exposició i mercat d’art a càrrec

d’Arts Grup.
La celebració de Sant Jordi 2022, que
començarà el dimecres 20 d’abril i es
tancarà el dissabte 30 d’abril, comptarà
amb diverses presentacions de llibres,
propostes artístiques i activitats
musicals.
El d’enguany serà el primer Sant Jordi
sense mascaretes després de l’esclat
de la pandèmia que va comportar, a
més, l’anul·lació d’aquesta diada l’abril
del 2020.
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Carerac Verd demana a l’alcalde que
denunciï els presumptes fets delictius

ls ecologistes anunciaven fa dues
setmanes en un acte públic celebrat

a l'Ateneu del Centre que informarien a
l'alcalde de la seva obligació de
denunciar presumptes fets delictius.
Segons han comunicat en una nota de
premsa, aquest dilluns han entrat una
instància on s'exposa que la
construcció en sòl no urbanitzable és
un delicte tipificat que tot i haver-se
desmuntat la nau que havia construït
Recam Laser. La llei només podria
declarar una circumstància atenuant el
fet d'haver desmuntat la nau, però en
cap cas això eximeix als autors de
possibles responsabilitats penals.
La plataforma ha comunicat el
descobriment de que l'Ajuntament de
Caldes coneix aquests fets des de 2018,
ja des de l'anterior mandat. Afirmen que
és inexplicable que el consistori no ho
hagi denunciat encara avui, tot i la seva
obligació legal de posar-ho en coneixe-
ment de la fiscalia.
Per altra banda, el mateix escrit posa de
manifest la permissivitat del govern
d'ERC Caldes amb l'empresa infractora
per tancar l'expedient quan el mateix
decret de l'alcalde certifica que les obres

de restauració no s'han efectuat.
Aquest expedient es va tancar per ordre
de l'alcalde a principis de març,
decretant una rebaixa del 80% de la
sanció (de 150.000  euros se'n
descompten 120.000 euros) per haver
restaurat suposadament el terreny. Però
el mateix decret es contradiu i reconeix
que no s'ha dut a terme la restauració
del mateix. S'ha demolit la nau industrial
i s'ha retirat l'asfalt del camp, però no
s'ha restablert l'altura original del terreny
ni la qualitat del sòl. Segons els
ecologistes hi ha més de 10 metres de

diferència respecte del camp original
quan la llei no permet modificacions
superiors al metre i mig.
Aquest darrer fet no seria un delicte,
malgrat que sí és sancionable i
l'Ajuntament ha d'obligar-ne la
restauració.
Carerac Verd lamenta que el tancament
de l'expedient posi dificultats a la
restauració del terreny i que a més s'ha
causat una desigualtat inadmissible
respecte la resta de la ciutadania en
aplicar una rebaixa tan generosa que
podria ser tipificada com a prevaricació.

a consellera d’Acció Exterior i
Govern Obert, Victòria Alsina, ha fet

una parada institucional a l’Ajuntament
de Caldes de Montbui per signar el
Llibre d’Honor i prèvia a l’assistència al
concert solidari per Ucraïna que ha
tingut lloc al Casino de Caldes. L’han
acompanyat el delegat del govern de la
Generalitat a Barcelona, Toni Morral, i el
secretari general del departament
d’Acció Exterior i Govern Obert de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Lluís
Baulenas i Cases. En acabar la firma, la
comitiva d’autoritats s’ha traslladat al
Casino de Caldes per donar suport a la
iniciativa solidària amb el poble
ucraïnès.

Rebuda institucional de Victòria Alsina,
consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

E
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En 25 anys el Vallès Oriental tindrà
una població més envellida

 l’horitzó 2046 es preveu que la
població de la comarca se situï en

481.140 habitants, la qual cosa significa
un guany de més de 65.000 persones
en poc més de 25 anys. Aquest
increment de població es veuria sobretot
entre les edats més avançades, i es farà
visible entre la població de més de 60
anys, però serà clarament impactant
l’increment que es registrarà entre la
població de 90 anys i més. També entre
la població adulta jove, de 20 a 40 anys
es constata un creixement de la
població.

Aquesta és la principal conclusió de la
Nota Informativa “Projeccions demogrà-
fiques: la població del Vallès Oriental a
l’horitzó de 2046”, elaborada per l’Obser-
vatori-Centre d’Estudis del Consell
Comarcal amb l’actualització de les
dades de projecció de la població per a
Catalunya i comarques -a l’horitzó 2046
per a les comarques i al 2071 per a
Catalunya- que ha fet l’Idescat.

Aquestes dades són, enguany, espe-
cialment rellevants, ja que el punt de
partida és la població a 1 de gener de
2021, dades que inclouen l’augment de
la mortalitat i la disminució de la
fecunditat i la migració derivats de la
pandèmia l’any 2020.

La disminució de població afectarà
principalment als grups d’edat on es
concentren els infants situats en les
etapes d’educació primària i secundària
obligatòria: així, els infants de 5 a 9 anys
podrien registrar un descens del 3% de
la població, mentre que el percentatge
s’aguditza entre els infants de 10 a 14
anys (al voltant del 20% menys que la
població actual) i els/les joves de 15 a
19 (que registrarien unes xifres de
població al voltant del 12% per sota de
la població actual). Aquest impacte en
l’estructura demogràfica es deurà a què
la població d’aquestes edats formarà
part de les generacions poc nombroses
nascudes al voltant de l’any 2020.

En canvi, entre la població en etapes
d’ensenyament universitari, aquest
descens de la població és molt menys
nombrós; de fet, entre els joves de 24 a
29 anys es veu un increment de
població, ja que formaran part de la
cohort de generacions més nombroses
nascudes al voltant de l’any 2010: es
registra, així, un creixement de gairebé
el 16% respecte al 2021.

Aquests canvis en l’estructura per edats
del Vallès Oriental es poden veure
reflectits en la piràmide per edats de la
comarca segons la projecció 2046, que
presenta, comparada amb la piràmide
d’edats actual,  un perfil d’estructura per
edats molt més madura, amb un
important pes de les població adulta i
d’edats més avançades, especialment
a partir dels 60 anys. Entre la població
d’edat més avançada és on es veu el
creixement més espectacular, ja que és
on es troba la

ls ajuntaments de Caldes de
Montbui, La Llagosta, Palau-solità i

Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de
Mogoda i Sentmenat impulsen
l’elaboració d’un estudi que permeti
conèixer, en profunditat, els hàbits de
consum dels ciutadans d’aquests
municipis. L’objectiu d’aquest anàlisi és
disposar de les bases per dissenyar un
programa de modernització del comerç
local, tenint en compte les costums
generals de la ciutadania i les
preferències de compra de la població
de les localitats que configuren l’eix de
la Riera de Caldes.
Per posar en marxa l’estudi, des
d’aquests municipis es busquen 16

E

Els ajuntaments de l’eix de la Riera de
Caldes impulsen un estudi per conèixer
els hàbits de compra dels ciutadans

persones de diferents edats per
participar en una trobada virtual. La
sessió, que tindrà una durada màxima
d’una hora, estarà conduïda per una
persona que farà preguntes generals
als participants sobre els hàbits i les
preferències de compra. La reunió
telemàtica se celebrarà el dimecres 20
d’abril a les 18.30 h.

Per participar cal enviar un missatge de
Whatsapp al telèfon 646.48.44.90 amb
la paraula COMPRAPROP seguida de
la teva edat, nom de pila, municipi de
residència i correu electrònic on
s’enviarà l’enllaç per poder accedir a la
reunió. Els interessats poden inscriure’s
fins el 15 d’abril a les 14 h.
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E l passat 12 d'abril, el Casino de
Caldes va acollir la gira solidària amb

Ucraïna "Música per la pau", impulsada
per Melani Mestre, director d'orquestra
barceloní i exdirector de l'Orquestra
Simfònica de Lviv (Ucraïna).
A l'organització dels diferents concerts
hi ha col·laborat el Consolat General
d'Ucraïna a Barcelona, l'Associació
Cultural Djerelo i la Xarxa de Teatres
d'Ateneus de Catalunya.
El concert es va basar en un programa
centrat en el Rèquiem de Mozart, amb
una participació solidària de 40 músics
de tres formacions orquestrals: JOFICAT
(Jove Filharmònica Catalana), l'Orques-
tra de Cambra Catalana i la Fhilarmonia
Ibèrica, que van unir les seves veus en
un clam contra la guerra.
L'objectiu del concert era donar suport
a les víctimes de la guerra d'Ucraïna, i la
recaptació serà satisfeta íntegrament a
l'Associació Djerelo, que capitalitza tota
l'ajuda humanitària a través del Consolat
General d'Ucraïna a Barcelona.
En el concert hi va assistir Victòria Alsina,
consellera d'Afers Exteriors, Artem Voro-
byov, Cònsol general d'Ucraïna, Lluís
Baulenas, secretari general d'Acció
Exterior i Govern Obert, Olga Dzyuban,
presidenta de l'associació Djerelo, a més
d'autoritats i associacions locals.

Clam contra la guerra al Casino de Caldes

JDB

JDB

JDB
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Divendres 22 d’abril
19h – Presentació del llibre “La casa dels meus morts” (edició bilingüe), del
poeta Josep Checa, a càrrec de Lola Andrés, i amb l’exposició inspirada en el
llibre d’Esther Tenedor i Quim Dasquens.

Disabte 23 d’abril DIADA DE SANT JORDI
18h - Lliurament de premis del XVIII Concurs de Contes Infantils “La Veu dels
Somnis”.

Diumenge 24 d’abril
18.30h – Concert “Cançons de mar i muntanya” a càrrec de l’Orquestra Principal
de la Bisbal.

Dilluns 25 d’abril
19h – Lectura de poemes a càrrec de Blanca Llum Vidal, considerada una de
les veus joves més potents del panorama literari català.

es famílies de Caldes de Montbui
que han patit una pèrdua gesta-

cional, perinatal o neonatal ja disposen
d’un espai al Cementiri Municipal de
record i de suport.
Els treballs s’han dut a terme a la zona
de l’antiga ossera, que s’ha transformat
completament amb la creació d’una
nova àrea enjardinada. En concret,
s’han construït 4 parterres simètrics amb
un punt central on s’ha instal·lat una
placa de record per aquestes famílies.
A més, s’han plantat nous arbres i s’ha
col·locat nou mobiliari urbà.
Les obres d’adequació de l’espai, que
han tingut un cost d’entre 4.000 i 5.000
euros, han anat a càrrec dels operaris
de la Brigada Municipals que, a més,
han comptat amb l’ajuda d’un Pla
d’Ocupació. La transformació d’aquest
espai s’ha fet també amb el màxim
respecte de les persones que hi tenen
familiars enterrats.

El nou espai s’ha presentat en un acte
senzill i emotiu obert a la ciutadania que
ha comptat amb la participació de
l’alcalde, Isidre Pineda, i la regidora de
Salut, Núria Carné; així com també amb
l’assistència de representants de
l’Associació de famílies en Dol del Vallès
(ANHEL).

Amb l’habilitació d’aquest nou espai,
l’Ajuntament fa efectiva una de les
propostes recollides a la moció que es
va aprovar per unanimitat al ple del maig
del 2021.
El text instava al consistori a dur a terme
diverses accions en suport d’aquestes
famílies.
De fet, el passat 15 d’octubre, Dia del
Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal, la
façana de l’Ajuntament es va il·luminar
de rosa i blau, fruit de la petició feta des
de l’entitat ANHEL.
Paral·lelament, es treballa conjuntament
ambles representants locals d’aquesta
entitat per dur a terme altres accions
d’acompanyament en el dol perinatal.
Anhel treballa des del 2017 amb famílies
que han patit un dol relacionat amb la
maternitat o la paternitat.

El cementiri estrena un espai dedicat
a les persones que han patit una pèrdua
gestacional, perinatal i neonatal
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La pols del terra s’alça generosa per la trepitjada d’aquells
botins que corren frenètics.
Cames ajudeu-me, els vilatans fan via per amagar-se.

—Què més voldrà aquesta bestiota golafre i ferotge? —es
pregunten.
Porta dies devorant el bestiar. Ja no queden ovelles, ja no
queden bous.
Els vilatans es miren uns als altres esparverats. Només
queden persones.
El terra i les parets tremolen sota el seu pas. Les llengües
de foc arrasen els camps i les cases de palla. Els nens
ploren i els ancians resen. S’acosta la bèstia.

La princesa es prepara per el sacrifici. Ella mateixa es
lliurarà al drac per salvar els vilatans, que ploren per ella,
entre agraïts i afligits.

Ara la trepidació del terreny és més intensa. Arrupits contra
la paret, o sota el llit, uns habitants tremolosos auguren la
seva fi.
De sobte, un cavaller d’armadura enlluernadora, entre en
escena. Llança en mà i valor al cor, es disposa a arremetre
contra aquella terrible bèstia, que ja es passeja
amenaçadora per dins del poble.

Amb l’ai al cos, tothom procura romandre en silenci, mentre
un ull gegantí s’apropa a les finestres de les cases i
escodrinya amb interès el seu interior. Els vilatans premen
les dents enèrgicament, tanquen les parpelles amb força i
contenen la respiració; si el cavaller falla, el moment fatídic
haurà arribat. La boca del drac s’obre i deixa anar un alè
fètid i una gran fumerada, tot mostrant uns punxeguts ullals
salivants.  Llavors, per sorpresa de tots, pronuncia unes
paraules:
—Ei! Els d’allà dins! Estic fent col·lecció d’aviram i de ramats
de tot tipus i... jo soc vegetarià.
No teniu pas algunes rosquilletes? O...uns bunyolets
ensucrats! També estaria bé!

Feliç diada de Sant Jordi!
Mercè Jorba

amins de Glòria i Tempesta” és el quart llibre que acaba
de publicar Mercè Jorba i es va presentar el passat dia

9 d’abril a la Biblioteca de Caldes.És una obra adreçada
principalment a un lector juvenil, tot i que, amb un contingut
prou interessant per atreure els lectors de totes les edats. Es
tracta d’una novel·la d’intriga de caire policíac on no falten
moments de suspens. Així com, una bona càrrega d’humor
que pretén aconseguir una obra divertida i amena, escrita
amb un llenguatge senzill i quotidià.
La trama ens fa reviure diferents etapes de la història de
Catalunya, i al mateix temps, som testimonis de les aventures
i desventures del protagonista principal; en Jordi.
Aquesta obra vol ser un petit homenatge a Catalunya i a una
part de la seva història, -que lligada a la del Jordi- avança per
camins tortuosos.

L’acte, on es va aplegar força gent, va estar presentat per la
calderina Conxi Sánchez i també hi va intervenir el jove
rapsode Guillem Soto Segura, de Lliçà, llegint algún fragment
del llibre.
Durant la Diada de Sant Jordi la podreu trobar a les parades
de llibres signant aquest llibre que acaba d’escriure aquesta
incansable escriptora, que ha quedat finalista diverses
vegades en certàmens literaris i des del 2013 col·labora a la
revista Tot Caldes escrivint relats.

Mercè Jorba presenta
el seu últim llibre Un drac diferent

ecentment, el grup de recerca
Citizen Lab, especialitzat en ciberes-

pionatge, ha fet públic un informe que
denuncia que 65 polítics, activistes,
advocats i periodistes del moviment
independen-tista català han estat
espiats amb Pegasus, un programa de
l'empresa israeliana NSO, que només
es ven a organismes públics com
exèrcits o serveis d'intel·ligència d'estat.
El calderi i eurodiputat Jordi Solé és una
de les persones espiades amb aquest
programa.

Jordi Solé és espiat pel programa Pegasus
Solé ha escrit en el seu twitter "Les demo-
cràcies que espien als seus ciutadans
per motius polítics no són realment
democràcies. Gràcies a citizenlab,
NewYorker i Ronan Farrow per fer públic
l'escàndol #CatalanGate pel qual el govern
espanyol haurà de donar explicacions”.
“Sóc un dels 65 polítics, advocats i pe-
riodistes independentistes espiats amb
#Pegasus , un programari espia que no-
més poden adquirir els estats.
#CatalanGate és el cas d'espionatge
polític tecnològic més gran mai desco-
bert en una democràcia”.

Pegasus rastreja els missatges de les
aplicacions del telèfon mòbil, utilitza la
gravadora, activa remotament la càmera
i el micròfon, accedeix al disc dur,
escolta les converses o fins i tot rastreja
la ubicació i pot saber amb quines
persones s'ha estat.

Aquest spyware no deixa rastre de la
seva activitat, ja que s'amaga en la
memòria temporal perquè no es pugui
identificar, i quan el telèfon s'apaga,
desapareix sense deixar rastre.

R
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Actualitat

om cada any, el col·lectiu ArtsGrup
que forma part del Casino, va

inaugurar l’exposició que organitza pel
voltant de Sant Jordi a l’Espai d’Art
Casino, i que enguany ha crescut
respecte a la quantitat de persones
participants.

Els artistes, escultors i fotògrafs que hi
han participat són: Montse Boada, Inna
Fernández, Toni Gutiérrez, Joan
Montsalvatge, Sergi López, Antoni Font,
Elena Blaise, Ferran Fontanals, Xavier
Mallol, Jordi Poch, Quim Dasquens,
Esther Tenedor, Mohammed El Rais,
Isabel Sosa, Agustin Ureña, Pilar
Martinez, Victòria Salvatierra, Roser
Arcarons, Montse Playà i Marisa Blasco.

Totes les obres exposades donen color
i alegría a l’Espai d’Art Casino i les
podreu veure fins el 2 de maig.

C

S’inaugura ArtBRIL al Casino
amb la participació de 20 artistes

Foto: Ramon Vila
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Opinió

Abocaments i construccions il·legals a la Borda.
De cap a presumptes delictes urbanístics i altres.
C om us hem anat informant, en sòl

no urbanitzable de finques conti-
gües amb el polígon industrial de la
Borda s’han produït abocament
massius de terres que han modificat els
rasants en més de 10 metres, han
desaparegut camins públics i s’hi va
construïr il·legalment una nau.
Carerac Verd va denunciar en el seu
moment alguns d’aquest fets a l’Ajunta-
ment, qui va obrir expedients sanciona-
dors.
Després de gairebé 2 anys de demores
en la resolució dels expedients sancio-
nadors, amb una gestió municipal
clarament ineficient, els expedientes van
caducar diverses vegades. L’Alcalde
Pineda i el Regidor Martín, van donar
informacions falses en el Ple Municipal
i van pretendre confondre o enganyar
la població.
Davant l’obscura actuació de l’Ajunta-
ment de Caldes, Carerac Verd es va
adreçar al Síndic de Greuges de Cata-
lunya. Després Carerac Verd va preparar
unes denúncies al Servei de Protecció
de la Legalitat Urbanística (SPLU) de la
Generalitat de Catalunya i a l’Oficina
Antifrau (OAF) de Catalunya, que van
ser vehiculades via l’ADENC.

Aquests organismes han reconegut
possibles irregularitats en les trami-
tacions dels expedients i han reclamant
amb urgència a l’Ajuntament de Caldes
nombrosos documents sobre els
expedients, una agilització imperiosa
dels processos, tràmits i presa de
decisions i aclariments sobre el paper
de l’Ajuntament com a garant de la
legalitat urbanística al Municipi. Tot i que
l’OAF en primera instància no va
observar “cap element corruptiu, de
tracte de favor o d’ús inadequat dels
recursos públics”, s’ofereix a reobrir la
denúncia si apareixen noves dades.
I és en aquest punt on estem. Davant la
confusió que havia generat l’Alcaldia
sobre el tancament o no dels expedients
corresponents i la imposició o no de
multes sancionadores, Carerac Verd va
organitzar un acte Informatiu el passat
22/03/2022 a l’Ateneu Centre Demo-
cràtic.
Malgrat les dificultats que es van
observar en la publicació de l’anunci
corresponent en diversos medis, un
nombrós públic va omplir la sala cafè
del Centre entre les 7 i les 9 del vespre.
Carerac Verd va anar desgranant els fets

i la revisió de l’estat actual. En resum: un
expedient (GDP Recycling Process, SL,
Sturlese i Buixó , SL, i Recam Laser, SL)
segueix obert i no s’ha imposat cap
sanció; l’altre expedient (Recam Laser,
SL) s’ha tancat ara mateix i conté una
proposta de sanció amb una reducció
del 80 % del seu import respecte de la
proposta inicial.
Carerac Verd, tal i com va explicar a l’acte
Informatiu esmentat, està convençut
que el tancament de l’expedient a
Recam Laser SL i la reducció de la
sanció imposades no s’ajusten a dret,
donat que els terrenys en què es van
cometre els presumptes delictes
urbanístics no han tornat al seu estat
inicial, com molt bé saben el Sr. Pineda
i el Sr. Martín. Prendre una decisió com
ells han fet, sabent que no la podien
prendre, podria ser constitutiu d’un altre
presumpte delicte. També seria un
incompliment de les seves obligacions,
no haver denunciat a la Fiscalia les
construccions efectuades en sòl no
urbanitzable. L’Oficina Antifrau segur
que ho sabrà.

Carerac Verd

l passat dissabte 2 d’abril vam sortir
al carrer per donar suport a la convo-

catòria impulsada per la comunitat edu-
cativa per exigir a ERC, el PSC, Junts i
En Comú Podem que retirin la proposi-
ció de llei presentada al Parlament contra
la immersió lingüística. L’acord assolit
pels esmentats partits integra la
sentència del TSJC, que imposa un
mínim d’un 25% de llengua castellana a
les aules dels centres educatius, i
reconeix per primer cop el castellà com
a llengua vehicular a les escoles.

Així doncs, la política lingüística del país
s’adapta als tribunals i a les sentències
que, lluny d’atendre a criteris peda-
gògics, són el fruit de denúncies inter-
posades per aquells partits del règim
que volen dividir la comunitat educativa.
Si bé la immersió lingüística ja és
precària en l’actualitat, l’acord presentat

E
L’escola en català ara i sempre!

suposa encara un major perill d’aug-
mentar la segregació social i lingüística.

Des de la CUP defensem la immersió
lingüística com el dret de tothom a
l’accés a la llengua del nostre país, el
dret dels infants a conèixer el català, fer-
lo seu i afavorir que sigui una eina de
cohesió social.

Cal que el Govern de la Generalitat i el
Parlament de Catalunya en el seu
conjunt es posin al costat dels centres,
dels docents, dels alumnes i de les
famílies; no poden deixar en mans dels
centres educatius i dels seus projectes
lingüístics la presència del català i del
castellà, i no poden deixar aquests
mateixos centres a mercè de la pressió
que tribunals i sectors minoritaris
puguin fer per imposar el català a les
aules.

El Govern ha d’assumir responsa-
bilitats, ha d’explorar totes les vies per
protegir els docents i ha de garantir els
recursos necessaris per enfortir l’escola
pública i desplegar la immersió
lingüística adequadament.

A Caldes cal preservar també de manera
urgent els recursos d’una escola
pública que, recordem, ha quedat
retallada de nou amb la supressió d’una
línia de P3. Si es volen revertir les
retallades, s’ha de mantenir el nombre
de docents i complir els pactes per al
curs que ve de mantenir a 20 el nombre
d’alumnes per grup, en tots els centres
del municipi; en aquesta qüestió
tampoc hi ha excuses que valguin.

CUP Caldes de Montbui
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www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
13/04/2022
Núm. Oferta
324700 XOFER DE CAMIÓ (C+E

HORARI TARDA-NIT)
324699 MANICURA/PEDICURA
324679 OPERARI FUSTER

(CAMPERITZACIÓ)
324663 OPERARI/ÀRIA MAGATZEM

(GESTIÓ COMANDES)
324395 OPERARI COL·LOCACIÓ

PARQUET / PERSONA PER
BOTIGA

324086 AJUDANT MUNTATGE/
INSTAL·LACIÓ D’ALUMINI I
VIDRE

324003 NETEJADOR/A
INSTAL·LACIONS EMPRESA

323951 ADMINISTRATIU/VA
323808 AUX. INFERMERIA /

AT. SOCIOSANITÀRIA
(PER RESIDÈNCIA)

322997 CAMBRER/A-PLANXA
322769 TÈCNIC/A DE REPARACIÓ I

MUNTATGE DE
MAQUINÀRIA (DEPT SAT)

322210 AUDITOR/A AMB EXPERIÈNCIA
322192 AMASADOR

(HORARI TARDES)
321691 LAMPISTA
321624 MECÀNIC AUTOMOCIÓ,

OFICIAL DE 1A
Podeu consultar i inscriure-us a les ofertes
actualitzades al web xaloc.diba.cat/
ofertes-de-feina

Per qualsevol consulta, podeu contactar
amb la  Piqueta trucant al 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: 28 d’abril
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.

Club de Feina +16:
Tallers pràctics
Ja sabeu a què dedicar-vos? El Club de
Feina +16 us ajuda amb uns tallers pràctics.
Consulteu dates i inscriviu-vos a
clubfeina16@caldesdemontbui.cat Les
dates i els tallers programats d’abril a
setembre de 2022 són:
• El 26 d’abril. Taller “Descobreix el teu
talent ocult a través del mètode “Ikigai””.
• El 31 de maig i el 2 de juny. Taller “Defineix
el teu objectiu professional a través del joc
i adaptem-nos als canvis del mercat
laboral”.
• El 4 i l’11 de maig. Taller “Instagram,
Linkedin i TikTok per a la recerca de feina”
• El 28 i 29 de setembre. Taller “Entrevista
curricular vs entrevista per competències”

Còmic Club Caldes.
Lectura de l’obra El final
de todos los agostos,
d’Alfonso Casas
El 26 d’abril, a les 18 h, es farà la lectura de
l’obra El final de todos los agostos, d’Alfonso
Casas. Inscripcions a la Biblioteca o per
whatsapp 683267016.

Taller intensiu d’aquarel·la
L’Escola Taller d’Art Manolo Hugué
organitza un taller intensiu d’aquarel·la que
es farà el dia 30 d’abril de 10.30 h a 13. 30
h i de 15.30 h a 18.30 h. Inscripcions al web
del taller d’art i a la secretaria del Centre
Cívic.

Espai de recerca de feina
+16
El Club de Feina +16 ofereix els dimarts
d’11 a 13 h, sessions per a joves, a partir de
16 anys, de suport i orientació professional
per accedir al món laboral. Demaneu cita
prèvia a La Piqueta

Ajuts escolars per al curs
2022/2023
La sol·licitud s’ha de presentar al
Departament d’Acció Social de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui per tal de revisar la
documentació requerida (és molt important
presentar tota la documentació obligatòria).
Recordeu que cal demanar cita prèvia
trucant al número de telèfon 93 865 54 20
o a través de l’enllaç de sol·licitud de cita
prèvia que trobareu al web municipal.
Posteriorment la documentació caldrà
lliurar-la a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament per registrar-la. El
període de presentació de sol·licituds
s’inicia el 3 de maig i finalitza el 16 de
maig, ambdós inclosos. Impres-
cindible presentar-les dins el termini
establert. Més informació dels requisits,
documentació i model de sol·licitud a la
pàgina web de l’Ajuntament.

Oferta formativa de
Formació Ocupacional:
«Organització i gestió
de magatzems»
El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, ofereix aquesta oferta
formativa, adreçada prioritàriament a
persones treballadores desocupades
inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya
com a demandants d’ocupació:

· Inici previst: el 5 de maig de 2022
· Durada: 310 hores + 80 hores de pràctiques
en empresa
· Lloc: Les Cases dels Mestres
· Requisits d’accés: Estudis equivalents a
batxillerat, CFGS, FP2, prova d’accés a
grau superior o similar. Coneixements bàsics
d’ofimàtica
· Inscripcions: per correu electrònic a
pfo@caldesdemontbui.cat o per telèfon 93
862 70 25 / 93 115 10 74

Subvencions per al
pagament del lloguer
per a persones grans.
Convocatòria 2022
S’obre la convocatòria de l’any 2022 per a
sol·licitar les subvencions per al pagament
del lloguer per a persones grans. El termini
és fins al 29 d’abril. Es tracta de
subvencions per al pagament del lloguer,
en règim de concurrència competitiva, per
facilitar l’accés i la permanència en un
habitatge en règim de lloguer a persones
de 65 anys o més en risc d’exclusió social.
Dirigit a persones que siguin titulars d’un
contracte de lloguer que constitueixi el seu
domicili habitual i permanent al territori de
Catalunya, que, a l’any natural de la
convocatòria, tinguin 65 anys o més.
Informació a l’Oficina d’Habitatge de Caldes
de Montbui: T. 93 865 56 56 / 93 865 55 99.
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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/ 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

L'astènia primaveral:
quins són els seus efectes
i com podem combatre-la?
S on, cansament, ansietat... Aquests són només tres dels símptomes de l'astènia

primaveral, que aterra amb l'inici de la qual per a molts és l'estació més especial
de l'any. Per què l'optimisme de la primavera pot causar fatiga, desmotivació i
aquestes ganes de no fer res? En el post d'avui repassem les causes i sobretot les
solucions per a no perdre un àpex d'energia.

Les claus de l'astènia primaveral
Els símptomes? Falta d'energia, irritabilitat, alteració de la son, cefalees, estrès,
ansietat, però també inapetència sexual. La tristesa i un to vital baix també són
d'altres característiques d'entre tota la simptomatologia que va associada a l'astènia
primaveral i que pot sobreviure durant setmanes, omplint de fastig i cansament les
petites i senzilles accions del dia a dia.

Causes
Per què apareix a la primavera? El canvi d'horari, la pujada de les temperatures i
l'augment de llum tenen un impacte directe en la nostra rutina. També afecta en
l'astènia primaveral els canvis en la humitat i en la pressió atmosfèrica, el fet que
floreixin algunes plantes i de les al·lèrgies.
Enguany, el mes març ha estat una concatenació de dies ennuvolats i en els
últims dies hem patit nevades i fred hivernal, mentre que altres dies el sol ha sortit
amb força per a recordar-nos que l'estiu s'acosta. Davant aquesta inestabilitat
meteorològica, tampoc sabem com vestir-nos i entre tants dubtes tornen els
refredats.
El resultat? Una caiguda de les endorfines, l'anomenada hormona de la felicitat, i
en conseqüència l'ànim decau i ens falten forces psíquiques i físiques.

Combatre l'astènia primaveral
No posem el crit en el cel, almenys que els símptomes persisteixin més d'uns 15 o
20 dies, llavors hauríem de visitar al metge!
Què podem fer davant l'astènia primaveral? Resistir-nos a l'apatia amb activitats i
exercicis que ens motivin, amb una alimentació sana i equilibrada, una activitat
física i habitual i un descans correcte.

La dieta, abundant en verdures i fruites
No és cap novetat, però una dieta sana i equilibrada és la clau per a sentir-nos bé,
amb bons esmorzars i sopars lleugers. Benvinguts siguin els cereals, les verdures
i les fruites, mentre que els greixos i els sucres refinats els deixarem en l'armari,
perquè aporten una energia de mala qualitat.
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- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

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

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

És bo dormir amb un gos?
S abies que prop de la meitat dels animals que viuen en les llars dormen en el llit

dels seus amos? En realitat, segons un estudi de l'Associació Americana de
Mascotes, ho fan un 65% dels gossos petits, el 41% dels mitjans i un 32% dels
grans. No obstant això, la majoria de les persones ho neguen rotundament.

És important que acostumis a l'animal des de petit al fet que ha de dormir en el seu
propi lloc (el seu llit, una manta...), ja que si en els primers mesos de vida acostumes
a la teva mascota a dormir amb tu, després serà pràcticament impossible que
deixi de fer-ho quan sigui adult. Sigui com sigui, has de tenir en compte que
dormir amb el gos implica tant aspectes positius com negatius.

Beneficis de dormir amb el gos:
Com et dèiem, dormir amb el gos té moltes coses positives. Per exemple, moltes
persones se senten més segures i calmades. A més, cal tenir en compte que els
cans només dormen amb persones o amb altres gossos en els qui confien
totalment. No obstant això, cal saber que dormir amb l'animal pot afectar
negativament.

Prohibit per a al·lèrgics:
Segons alguns estudis, és important que les persones que pateixen d'al·lèrgia o
asma no dormin amb les seves mascotes. De fet, ni tan sols haurien de deixar-les
entrar a les seves habitacions.

No interferir en el somni:
Si no sofreixes aquest tipus de problemes, podràs permetre al gos que dormi
amb tu, sempre que no interfereixi amb el teu somni. Per a això hauràs de posar en
pràctica algunes cures. El més important és ser molt meticulós amb la salut i
higiene de l'animal. A més, hauràs de canviar llençols, cobrellits, mantes i coixins
constantment.
D'altra banda, hauràs d'anar amb compte de qualsevol taca o textura estranya
que trobis en la pell de la teva mascota, no sigui que tingui puces o paparres, ja
que podria contagiar-te-les. Davant qualsevol petit dubte, consulta amb el veterinari.
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Orada al forn

Consulta la nostra carta

P oques receptes són tan fàcils de
preparar i tan saboroses com una

bona orada al forn.

Els ingredients per a dues persones
són:
- 2 orades
- 2 llimones
- 2 cebes
- 2 patates mitjanes
- Sal
- Oli
- Branques de romaní o romaní en
espècie
- Pebre

Preparació:
- Escalfar el forn a 200 graus.
- Pela i talla les patates en rodanxes.
- Salpebra.
- En una safata per a forn, col·loca les
patates fent una base i tira un bon rajolí
d'oli per damunt.
- Introdueix les patates al forn durant
uns 15 minuts.
Mentrestant, aprofita per a tallar les
cebes en tires.
- Neteja també les orades i fes uns talls
transversals amb l'ajuda d'un ganivet.
- Sala les orades per ambdues parts i
per l'interior.
- Introdueix rodanxes de llimona a
l'interior i també en els talls prèviament
fets.
- La resta de la llimona, esprem-la per
sobre del peix.
- Afegeix també el romaní.
Quan les patates estiguin una mica
fetes, treu la safata i afegeix la ceba.

Finalment, col·loca les orades damunt i
afegeix de nou oli.
Introdueix tot en el forn per uns 15 minuts
més.
Controla la cocció per si fos necessari

afegir més oli o bé deixar-ho uns minuts
més.
Opcionalment, pots posar-li vi blanc.
Quan estiguin les orades daurades, pots
treure-les i servir. EVA REMOLINA
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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

1515151515

Es busca renta plats
pels caps de semana

per restaurant.
Tel. 93 864 89 41.

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

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.

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

Dos monuments
  El monument que domina la badia de Rio de Janeiro és una impressionant
estàtua de 30 metres d’alçada que, segons diuen, representa al Crist
ressuscitat amb els braços oberts. Cada una de les seves mans, que
porten la senyal dels claus, pesa 8 tones. D’una ma a l’altra hi ha una
distància de 28 metres.  És encara més gran un altre monument de 34 m.
d’alçada i 32 m. de distància entre mans, aixecat a la ciutat boliviana de
Cochabamba.
   Aquest grans monuments de pedra i ciment son obres de la imaginació
humana. Ens sembla molt més important aprendre a conèixer al veritable
Jesús, revelat clarament als evangelis; l’humil Jesús de Nazaret, que va
viure en aquesta terra i ara és el gloriós Redemptor assegut als cels.
   En referir-se a la seva mort a la creu, abans de ser aixecat entre cel i terra,
exposat a la mirada de tots, Crist ja va anunciar: “Atrauré tothom cap a mí
mateix” (Joan 12:32). Després de ressuscitar va ascendir a la glòria. Avui,
Ell viu. Les seves mans ferides pels claus, segueixen obertes, en disposició
de acceptar a tothom qui ve a Ell amb penediment i fe. (Joan 6:37).

Que tinguis un feliç dia!
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