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Agenda

Membres associats de:

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.

Dimarts 3 de maig
De 8 a 13h
Aparcament c/ Escoles Pies
Estarà instal.lada la Deixalleria mòbil.

Dimecres 4 de maig
19h
Sala de les Cuines
Conferència “Analitzar i comprendre un
quadre”, a càrrec de Josepa Salvat,
llicenciada en Belles Arts.
Org. Aules d’Extensió Universitària .

Del 4 al 6 de maig
Caldes serà la capital europea del
termalisme amb la trobada dels
representants de la cinquantena de
ciutats que formen part de l’European
Historic Thermal Towns Association.

Divendres 6 de maig
De 9 a 13h
Escola Pia i escola El Farell
Audicions escolars a càrrerc dels
professors de l’EMM Joan Valls, a les
instal·lacions de les escoles pels
alumnes de P3, P4 i P5.

Diumenge 8 de maig
18.30h – Casino de Caldes
Dansa Ego de Humancía Jove
Companyia de Dansa.
Preus: 8/10/6 Euros.
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Libres, roses, pluja i cultura popular

aldes de Montbui va viure una diada
de Sant Jordi marcada per les

inclemències del temps, amb pluja, sol i
vent en diferents moments del dia.
Davant de la previsió del temps, algunes
activitats del matí es van traslladar a la
Sala Noble de can Rius, entre elles
Poemes i Música, el lliurament de premis
del concurs PintaPunt i l'actuació de la
coral El Calderí.

Així el matí va transcórrer amb certa
normalitat fins que va començar a ploure
al migdia. Parades de llibres, roses i
menjar omplien l'avinguda Pi i Margall,
mentre que en el carrer del Forn s'hi
trobaven diversos artistes d'Arts Grup
del Casino, que enllaçaven l'espai fins
a la plaça de la Font del Lleó.
El Casino va acollir el lliurament de
premis del XVIII Concurs de Contes
Infantils “La Veu dels Somnis”.

La plaça va ser l'espai on les colles de
cultura popular com el Ball de Diables,
els Castellers, els Geganters, Sardanis-
tes i els Bastoners van fer diverses
mostres i tallers pels més petits.
Aquesta diada ha sigut la primera diada
sense mascaretes, d'ençà que el 2020
quedés anul·lada per la pandèmia, i el
2021 es restringís l'espai a la plaça Neus
Català.

La celebració de Sant Jordi 2022, que
va començar el dimecres 20 d'abril amb
la presentació d'un llibre sobre la
transhumància de l'autor local Tomàs
Mas, i es tancarà el dissabte 30 d'abril,
ha comptat amb diverses presentacions
de llibres, propostes artístiques i
activitats musicals, entre les quals
destaca el concert que l'Orquestra
Municipal Joan Valls va fer el diumenge
25, la interpretació de la Cantata "La Vaca
Florinda" que es va fer el divendres 22
amb la participació de les escoles de
primària del municipi, o la Trobada de
Bèsties que va tenir lloc al llarg de tota la
tarda de Sant Jordi, sortejant la pluja.

Encara queda una activitat el proper
dissabte 30 d’abril a les 19h al Casino
amb la 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.

Castellers fent un pilar.

Llibres protegits contra la pluja.

Parades de roses.

Premis del concurs “La Veu dels Somnis”. Cantata de la Vaca Florinda.

Concert de la coral El Calderí. Parades a l’avinguda Pi i Margall.

Actuació dels Bastoners de Caldes. Parades d’Arts Grup davant del Casino.
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La instal·lació del nou sistema de gestió
lumínica als polígons permet rebaixar el
consum en més de 1.100 kWh mensuals

actualització i modernització del
sistema d’il·luminació dels polí-

gons industrials de Caldes de Montbui
ha tingut un efecte directe en el consum
d’electricitat, que s’ha reduït de forma
significativa.

Aquesta reducció s’ha traduït en un
estalvi econòmic important en la factura
de la llum perquè ha permès rebaixar
l’impacte de la pujada del preu de
l’electricitat registrat els últims mesos.
Un estalvi que ha estat especialment
significatiu en el polígon de la Borda
perquè és molt més gran i disposa de
molt més punts de llum que el del
Pinatar.

Els últims 5 mesos, el temps que fa que
s’han substituït les antigues bombetes
de vapor de sodi per les actuals llums
LED, la rebaixa de consum elèctric
registrada ha estat de 1.134 kWh.
Aquest és el resultat de comparar el
consum registrat el setembre del 2021,
just abans de la substitució, amb el
consum registrat el febrer de 2022. La
comparació, a més, s’ha fet en dos
mesos similars des del punt de vista
lumínic i de consum d’electricitat.

La substitució de les 159 lluminàries
existents als dos polígons per LEDs es
va dur a terme l’octubre del 2021.
Durant el procés, es van substituir les
antigues bombetes de vapor de sodi per

LEDs que milloren l’eficàcia, l’eficiència
i la il·luminació perquè s’augmenta entre
2 i 10 lux la mitjana actual.

Paral·lelament a la substitució de les
lluminàries, s’ha instal·lat el nou sistema
de telegestió de l’enllumenat als
polígons industrials que permet la
regulació de la intensitat lumínica en
funció de l’horari.
Tot plegat ha permès augmentar el nivell
lumínic dels polígons i, per tant, també
la seguretat.

Aquest estalvi també es tradueix en un
estalvi de més de 2,5 tones de CO2
anuals.
En concret, els càlculs apunten que
bona part d’aquest estalvi d’emissions
de CO2 correspon al polígon de la
Borda, amb 1,8 tones anuals, mentre
que la resta, aproximadament 0,7 tones
anuals és l’estalvi d’emissions de CO2
procedent del canvi d’il·luminació del
polígon del Pinatar.
Així doncs, amb el nou sistema lumínic,
s’ha passat de les 12,5 tones a les 10
tones d’emissions anuals de CO2.
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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

Satisfacció del Consell Comarcal i el
sector turístic de la comarca davant les
dades d’ocupació de la Setmana Santa

a Setmana Santa ha fet remuntar les
dades d’ocupació al sector turístic

de la comarca. L’augment de turistes que
s’ha vist arreu del país en aquesta
Setmana Santa no ha estat menys per
al Vallès Oriental. El Sector turístic, que
ha estat un dels més afectats per la
pandèmia degut a les restriccions de
mobilitat que hem viscut arreu del món,
comença a remuntar. “Tal i com ens
avançaven les dades de l’últim trimestre
del 2021, havíem de ser optimistes
davant de la revifada del sector. En
aquesta campanya de Setmana Santa
es confirma aquest optimisme”, segons
paraules del conseller de Turisme del
Consell Comarcal, Àlex Valiente.

El sector celebra la tornada de turistes,
no només de proximitat que segueixen
i seguiran tenint una gran importància,
sinó també dels europeus i americans
que aprofiten allò que anomenen
vacances de primavera, per acostar-se
al territori tan variat en recursos,
activitats i allotjaments.

L’Associació de Càmpings del Vallès
Oriental, l’Associació d’Hotels del Vallès
Oriental, l’Associació d’Empresaris
turístics del Montseny, l’Associació de
Turisme Rural del Vallès Oriental i els
Habitatges d’Ús Turístic de la comarca
han comunicat les dades d’ocupació
que han registrat aquests dies de
Pasqua i les xifres recorden dades del
2019.
A Caldes de Montbui, el càmping El
Pasqualet va assolir el 85% del 8 al 14
d’abril i va aconseguir un 100% del 15
al 18 d’abril, i per tant penjant el cartell
de complert durant els últims festius de
la Setmana Santa

L’Associació d’hotels del Vallès Oriental
assenyala que han tornat els estrangers
europeus que encara costava rebre al
territori i informa de les dades des de
l’11 fins al 18 d’abril degut a la presència
de clients atrets pel Circuit Barcelona

Catalunya i els entrenaments de F2 i F3.
Els hotels propers al Circuit han tingut
clients de F2 i F3 entre l’11 i el 16 d’abril.
També han rebut turistes familiars i han

assolit una ocupació al voltant del 85%
entre l’11 i el 16 d’abril. Diumenge 17 i
dilluns 18 han baixat al 40%
Per als hotels més apartats del Circuit
els dies festius de la Setmana Santa han
estat entre el dijous 14 i el diumenge 17
amb una ocupació mitjana del 80%.
L’estada mitjana ha estat de 2-3 nits.
La despesa ha estat més elevada que al
2019, en part degut a una major despesa
dels turistes, però també a conse-
qüència de la pujada de preus degut al
cost en productes i manteniment.
Respecte a les nacionalitats:   45%
catalans/es,  25% Espanya, 15%
francesos, 10% anglesos (pel Circuit),
5% resta de Europa.

Els canals pels quals reserven
allotjaments al nostre territori són
plataformes on-line i xarxes socials en
la seva majoria, però segueixen arribant

per recomanació de familiars i en alguns
casos hi ha repetidors/es que han
volgut tornar a gaudir d’una estada al
Vallès Oriental.

El conseller de Turisme ja posa la mirada
en la propera campanya: “l’aposta ha de
ser ferma i hem de doblar aquests
esforços de col·laboració mirant ja cap
a la campanya turística més important,
que és la estiuenca. Aquí tot el Turisme
se la juga molt, però si mirem cap al
nostre territori hem de consolidar
aquestes expectatives cap a un sector
generador de llocs de feina i molt
important per tot el Vallès Oriental”.
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Caldes acull la caminada del cicle
“A cent cap als cent”

l municipi termal ha estat l’amfitrió el
dimecres 20 d’abril de la caminada

dels grups amb que comparteixen les
passejades aquesta temporada: Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès),
Pineda de Mar (Maresme) i Santa
Margarida i els Monjos (Alt Penedès).

Una caminada en la que també hi han
participat l’alcalde Isidre Pineda i la
regidora de Gent Gran Activa Núria
Carné que han donat la benvinguda a
les persones participants a la seva
arribada al poble i han compartit el
trajecte.

Els grups participants han arribat en
autocar a Caldes i han anat al Parc de
Can Rius des d’on han iniciat la
caminada a les 10 del matí.
Des del parc de Can Rius han anat al
Poblat iber de Torre Roja i a la zona
natural del Pinatar des d’on han iniciat
la tornada per la carretera C-1413a fins
a la plaça de la Font del Lleó on han
visitat les Termes romanes.

La passejada ha finalitzat pels volts de
la 1 del migdia.

a sessió de l’abril del Consell
d’Infants va tenir lloc el passat

dimarts 19 d’abril, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.
La sessió es va desenvolupar amb tres
grans punts a l’ordre del dia: compartir
l’experiència de l’assemblea extraor-
dinària anual, en format colònies, del

Sessió de l’abril del Consell
d’Infants: fora plàstic!
L CNIAC a les quals van assistir les

conselleres Laia Farràs i Andrea Molina;
posar al dia les tasques a l’entorn de la
campanya de sensibilització per a reduir
el consum de plàstic i començar amb els
preparatius de l’Audiència Pública
infantil, que tindrà lloc al maig.
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Anem al Casino
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Santa Susanna celebra 25 anys
de la unitat de cures pal·liatives

S anta Susanna ha celebrat aquest
dijous 21 d’abril la cloenda dels vint-

i-cinc anys de la unitat de cures
pal·liatives a la Sala Noble de Can Rius,
a Caldes de Montbui. La unitat, que va
ser pionera a la comarca, es va
inaugurar el 31 de gener de 1996 amb
nou places, i va ser una ampliació de
l’oferta d’atenció sociosanitària iniciada
a la ins tució el 1992.
L’acte de cloenda ha comptat amb la
participació de diferents professionals
de centres de referència de la comarca
(Hospital General de Granollers,
Hospital de Sant Celoni i Hospital de
Mollet i PADES Vallès Oriental), que han
aportat la seva reflexió sobre el present
de les cures pal·liatives. I ha finalitzat
amb la intervenció del Dr. Iñaki
Saralegui, que s’ha centrat en els reptes
de futur.
I amb la presència del representant de
CatSalut, el Sr. Joan Parellada (director
del Sector Sanitari del Vallès Oriental), i
de les autoritats locals: Isidre Pineda
(alcalde de Caldes de Montbui i
president de la Fundació Santa Su-
sanna i de la Fundació Sociosanitària
Santa Susanna) i Núria Carné (regidora
de Salut de Caldes de Montbui).
L’acte és l’última de tot un seguit
d’activitats iniciades el 2021. En destaca
la tertúlia «Memòria col·lectiva» que va
servir per recordar els inicis de l’activitat
i evidenciar els aprenentatges fets; les
activitats formatives de suport als equips
i d’acompanyament a les persones usu-
àries i a les seves famílies; així com l’inici
d’activitats periòdiques per promoure el
benestar dels professionals.

Les cures pal·liatives
Les cures pal·liatives és un recurs
concertat amb el Servei Català de la
Salut consistent en una unitat espe-
cialitzada en l’atenció a persones amb
malalties oncològiques, cròniques i/o
degeneratives sense possibilitat de
resposta al tractament curatiu que
precisen mesures de control de
símptomes i confort, de suport a la
família i d’acompanyament a l’etapa de
fi de vida.

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.

Diumenge 8 de maig
18.30h – Casino de Caldes
Dansa Ego de Humancía Jove Companyia de Dansa. Preus: 8/10/6 Euros.
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J ornada rodona pels del Centre
Democràtic i Progressista que van

guanyar els dos partits disputats i es
posicionen líders en solitari del Grup B
de la lliga catalana de touch a falta de
tant sols una jornada per disputar.
Aquest diumenge 24 d’abril es va dur a
terme la 5a Jornada de Lliga a Sant
Esteve de Palautordera on els del Rugby
& Touch Caldes s’havien d’enfrontar al
BUC i als Sharks de Salou i procurar
mantenir el liderat del Grup B.
Va ser una jornada en la que els de la
flama taronja van començar amb bon
peu en un partit que van dominar de
principi a fi davant d’un sempre
combatent BUC, i que va acabar amb
un resultat favorable pels calderins per
10 a 1.
Amb aquesta primera victoria els
calderins van agafar força i confiança
per enfrontar-se als Sharks de Salou,
un equip molt compacte i que arribava
en tercera posició, perseguint de ben
aprop als locals.

El Rugby & Touch més líder després
de la 5a Jornada

Un partit molt ben treballat per part dels
de Caldes, en el que van fer valdre l’or-
dre i disciplina defensiva per construir
una forta pressió, que els va permetre
tenir bones possessions i córrer al
contraatac. I gràcies a aquest bon treball
es van poder la victoria per 5 a 2.
I amb aquestes dues victòries el Rugby
& Touch Caldes es manté líder del Grup
B amb 16 punts, seguits en segona
posició pel Sant Cugat amb 12 punts i

un partit menys. Pel que els del Centre
depenen de si mateixos per acabar-se
enduent el títol de campions.
Com a fet destacat, el Caldes va
disputar molts minuts de joc amb una
alineació amb tres dones i tres homes
al camp -quan en lliga catalana s’exigeix
un mínim de dues jugadores al camp-
ja amb la ment posada en la següent
jornada de lliga nacional que es
disputarà el proper 7 de maig a Irun.

l Pla d’acció 2022 de la Biblioteca de
Caldes fa un recull de les línies

estratègiques, els objectius operatius i
les accions que es duran a terme durant
tot l’any. El principal objectiu és tornar a
situar la Biblioteca de Caldes en el centre
cultural de referència del municipi.
La Biblioteca de Caldes, en els últims
anys, ha optat per especialitzar el seu
fons bibliogràfic i documental en tres
àmbits temàtics molt específics.
D’una banda, la gestió i l’abordatge del
Dol i les pèrdues. D’aquesta manera,
s’aprofita el treball i la col·laboració que
des de fa anys té la Biblioteca amb la
Fundació Sociosanitària Santa
Susanna. La segona àrea temàtica és la
centrada en els continguts LGTBIQ+. Un
fons elaborat amb la col·laboració de la
regidoria d’Igualtat, Feminisme i
Polítiques LGTBI+ i inaugurat el
novembre del 2021. Finalment, el tercer

La Biblioteca de Caldes vol consolidar-se
com a referent i centre cultural

àmbit d’especialització és el relacionat
amb la Pau i Solidaritat, el més antic
perquè es va crear fa més d’una
dècada, l’any 2000.
Amb l’objectiu de fomentar la lectura i
promocionar el fons bibliogràfics, es
preveu la creació de noves guies de
prescripció lectora per nadons adre-
çada als pares o bé, crear un nou club
de lectura de còmic. En aquest àmbit,
es crearà una “taula d’acompanyament”

amb l’objectiu de promocionar el fons
especialitzat de Dol i Pèrdues. D’altra
banda, la Biblioteca formarà part del
projecte “Biblioteques sense fronteres”
per difondre el fons de Pau i Solidaritat.
Per millorar les competències
tecnològiques de la ciutadania i lluitar
contra la bretxa digital, en especial, de
les persones grans. Per això, des de la
Biblioteca es potenciarà el programa
d’assessorament tecnològic 15x30.

E
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Tornen les Bèsties per Sant Jordi
Es celebra la 5a trobada de Bèsties organitzada pel Ball de Diables

esprés de 2 anys de pandèmia, el Ball de Diables de
Caldes de Montbui ha pogut tornar a celebrar amb

normalitat la trobada de bèsties per Sant Jordi.
Enguany ha sigut la cinquena edició i ha comptat amb la
participació de bèsties com el Bitxo del Torrent Mitger de
Terrassa, l'Atzeries de la Vila de Gràcia i la Godra de Caldes
de Montbui. El Ball de Diables va muntar una carpa amb barra
al migdia, amb un vermut musical a càrrec de DJ Putxi.
A les 16 h es va fer la plantada de bèsties a la plaça de la Font
del Lleó. Seguidament, es va celebrar el concurs de dibuix
infantil.
A les 18,30 h es van fer els balls de lluïment sense foc, es va
donar els premis del concurs de dibuix infantil i una tabalada.
Al vespre es va començar de la cercavila de foc que va haver
de ser interrompuda degut a la pluja.

JDB

JDBJDB

JDB
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13 alumnes del Vallès Oriental arriben
a la final del concurs literari AMIC-Ficcions

a catorzena edició del concurs literari
AMIC-Ficcions ha presentat ja el seu

llistat de finalistes. De les més de 1.780
històries publicades que es van pujar
durant el termini del concurs, el jurat, format
per persones vinculades al món literari i
de l’educació, ha seleccionat 8 relats de
13 joves del Vallès Oriental.
En total, s’han seleccionat 200 grups
finalistes: 121 de Catalunya i Catalunya del
Nord (181 joves), 41 del País Valencià (64
nois i noies), 33 de les Illes Balears (53
alumnes), 5 grups d’Aragó (11 alumnes).

El grup “Oreneta” que representa l’INS
Manolo Hugué de Caldes de Montbui ha
estat un dels finalistes.

El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions,
l’aventura de crear històries, va tancar la
tretzena edició el passat 28 de març amb
una participació de 4.493 alumnes
registrats de 284 centres educatius
diferents. Aquests joves, d’entre 14 i 18
anys, provenen de Catalunya (3.102), País
Valencià (793), les Illes Balears (463),
Aragó (110) i Catalunya del Nord (25).

Aquesta activitat de foment de l’escrip-tura
i la lectura en català entre els joves a través
de la xarxa torna a comptar amb el suport
de la Fundació Carulla, Editori-al Barcino
i la Secretaria de Política Lin-güística de
la Generalitat de Catalunya.

Per tal de cobrir tot el territori, el concurs
AMIC-Ficcions ha organitzat cinc actes
de lliuraments de premis a Menorca,
Eivissa, Mallorca i València, les dates dels
quals s’anunciaran pròximament. I,
finalment, se celebrarà la gran final a
Barcelona el dijous 26 de maig al
CaixaForum Barcelona que es troba a Av.
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 de
Barcelona.

Els premis de l’edició d’enguany són:
iPhone, PlayStation, iPad, Smartphone i
auriculars sense fils.
També es premiaran als professors més
motivadors dels diferents territoris que
més alumnes hagin presentat al concurs
i, entre els quals, més relats hagin arribat
a la final.

Entre els premis al professorat per
províncies i illessortirà el Premi al
Professor més motivador de cada territori,
el qual estarà guardonat amb una estada
per a dues persones de dos dies amb
sopar o esmorzar inclòs.

Organitza AMIC, compromís amb
l’educació
L’AMIC, Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació, representa a
més de quatrecentes setanta
publicacions en paper i digitals fortament
arrelades arreu del nostre àmbit territorial,
que conjuntament arriben a una tirada en
premsa escrita en paper d’1.200.000
exemplars, mentre que en digital superen
els 14.000.000 d’usuaris únics mensuals.
L’Associació vol donar continuïtat i
potenciar aquesta iniciativa a la xarxa que
compta amb un gran èxit de participació
dels joves i que té la voluntat de promoure
la creació literària, perquè forma part del
seu compromís amb l’educació, la
joventut i la creació.

L

urant el mes de maig la Campanya
celebrarà diversos actes i una festa

reivindicativa final a Can Deu (Sabadell) el
29 de maig.
La Campanya començà a organitzar-se
l’any 1992 i continua reivindicant un altre
model de mobilitat i la protecció dels
espais agroforestals de la plana del Vallès.

Des de fa 30 anys persones i entitats
lluitem per evitar la construcció del Quart
Cinturó. L’autovia entre Abrera i Granollers
que el govern de Madrid pretén construir i
que comportaria la desaparició dels
darrers espais naturals i agrícoles dela
plana dell Vallès.
La Campanya contra el Quart Cinturó
defensem la conservació dels espais agrí-
coles i forestals del Vallès com elements
vitals pel manteniment de la biodiversitat i
la qualitat de vida. Defensem una visió i
una gestió responsable del territori que
resolgui les necessitats actuals sense

La Campanya Contra el Quart Cinturó
celebra 30 anys

hipotecar el futur del país i del planeta.
Defensem un model sostenible i amb visió
de futur, davant les polítiques irrespon-
sables i caduques que avantposen els
interessos privats a costa de destruir
l'hàbitat de tots.

Trenta anys després de l’inici de la lluita
per evitar el Quart Cinturó i davant la
intenció de l’Estat d’executar el projecte,
continuem mobilitzats i fem una nova
crida a la mobilització per preservar els
espais naturals, la biodiversitat i la vida al
Vallès, i aconseguir el definitiu enterra-
ment d’aquest devastador projecte.

Acte a Can Deu el 29 de maig de 2022
El 29 de maig de 1994 se celebrava a Can
Deu (Sabadell) la primera gran mani-
festació contra el Quart Cinturó. 28 anys
després, el proper 29 de Maig, ens torna-
rem a trobar a Can Deu per celebrar de
forma festiva i reivindicativa que seguim

lluitant per defensar el territori i una altra
manera de moure’ns. Durant el matí de
diumenge es realitzaran diverses activi-
tats, recorreguts i actuacions musicals.

Debats a Marata i Sabadell
Per fer memòria, posar-nos al dia de la
situació del projecte i difondret els motius
de la nostra reivindicació, durem a terme
dos debats en els quals convidarem
experts en biodiversitat, ordenació del
territori, canvi climàtic, energia i salut.

Els dos debats tindran lloc a Marata (Les
Franqueses) i a Sabadell.
5 de maig 2022, Centre Cultural de Marata.
Debat al voltant de la biodiversitat,
l’ordenació del territori i l’activitat agrària.
12 de maig 2022, Casal Pere Quart,
Sabadell. Debat sobre mobilitat, energia-
canvi climàtic i salut.

Campanya contra el Quart Cinturó
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Un cop de mà. Rumia i
encerta-la. Abril 2022
Per accedir al qüestionari lingüístic Un cop
de mà. Rumia i encerta-la! cliqueu a l’enllaç
que trobareu al web cpnl.cat

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

La deixalleria mòbil
s’instal·larà el dimarts 3
de maig, de 8 a 13 h
La deixalleria mòbil s’instal·la a dins de
l’aparcament del carrer de les Escoles Pies.
La visita mensual del camió adaptat amb
contenidors de recollida es repeteix cada
primer dimarts de mes
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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

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 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”

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.

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

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. Imprescin-
dible presentar-les dins el termini establert.

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.
De dilluns a divendres, de 8 a 20 h (excepte
festius).
Cita prèvia a www.caldesdemontbui.cat/
citaprevia

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



Salut

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

c/ Forn, 23 2n pis - CALDES
Tel. 93 865 44 86

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com
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CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

c/ Montserrat, 21 - 1er 2a
Tel. 93 865 25 18  - Caldes de Montbui

ODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIA
ESTÈTICA DENTAL - IMPLANTOLOGIA

1a VISITA GRATUÏTA

Tarruell
c/ 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

Les principals malalties
dels nounats
P el fet que el seu sistema immunitari encara no és prou madur, és bastant normal

que els bebès sofreixin malalties o diferents afeccions durant els primers mesos
de vida.
Algunes de les més freqüents són:
- Problemes gastrointestinals com la gastroenteritis, diarrees, restrenyiments, còlics
o vòmits.
- Otitis: aproximadament el 80% dels nens ho sofreixen en els 3 primers anys de
vida. Entre les causes més freqüents se situen els refredats, prendre el biberó molt
reclinat o l'exposició al fum del tabac.

- Icterícia: la pell del bebè adquireix un color
groguenc a causa de l'excés de bilirubina
en la sang. Sol desaparèixer al cap dels dies,
després de l'exposició del bebè a la llum.
- Infecció d'orina.
- Dermatitis del bolquer: és un enrogiment
de les zones del bolquer pel fet que la pell
del bebè és molt delicada. Una correcta
neteja i l'aplicació d'una crema específica,

sol solucionar el problema.
- Crosta làctia: és una dermatitis que afecta principalment el cuir cabellut i que
desapareix per si sol.
La majoria d'aquestes afeccions no són greus; no obstant això, mai està de més
acudir al pediatre davant qualsevol símptoma que ens preocupi.

Com eliminar la floridura
de casa sense tòxics

a floridura és un tipus de fong, que sol estar en l'aire i en les zones humides i
fosques, i en la llar són tant un problema estètic com de salut.

Molts tipus de floridura que creixen en les parets i altres llocs de la casa poden ser
tòxics. El problema s'agreuja encara més si utilitzem a més productes per a llevar
la floridura de les parets que també són tòxics.
L'anomenada floridura negra, una de les més habituals en els habitatges amb
condicions d'humitat i temperatura elevades, pot provocar malalties pulmonars i
sinusitis al·lèrgica, entre altres. Per això, mantenir la casa lliure d'humitats és una
forma de prevenció de malalties.
Hi ha tres ingredients naturals molt efectius per a eliminar la floridura:
Oli d'arbre de te.
És el més efectiu. Podem fer la següent dissolució: 2 culleres de cafè d'oli d'arbre
de te en 2 tasses d'aigua. Barregem i col·loquem el líquid en una ampolla d'esprai.
Ruixa la mescla sobre l'àrea afectada i no s'ha d'esbandir.
Extracte de llavor d'aranja.
Aquest producte per a llevar la floridura és bastant efectiu. El prepararem en la
següent proporció: 20 gotes d'extracte de llavor d'aranja en 2 tasses d'aigua.
Barregem els ingredients en una ampolla d'esprai. Ruixem les àrees afectades i
llest.
Vinagre.
El vinagre pur és barat i mata al 80% de les floridures que poden créixer en les
nostres llars. Per a això cal utilitzar vinagre d'alcohol blanc, és a dir, el vinagre que
no té cap color, i es coneix com a vinagre de neteja.

L



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

Com augmentar la massa
muscular
T enir una bona massa muscular és molt important, ja que aquesta ens ajuda a

controlar la temperatura corporal, ens protegeix contra les caigudes i les
fractures, ens manté allunyats del greix, relaxa la ment, regula el sucre en la sang,
ajuda a mantenir la postura corporal, fa que la pell estigui més tersa i facilita el
moviment, per la qual cosa una estructura muscular sòlida és sinònim de salut i
de qualitat de vida.

Per a poder augmentar-la, hi ha algunes rutines tant d'exercici físic com de dieta
que cal seguir de manera rutinària:
- Menjar aliments rics en proteïnes. Com ara: ous, pollastre, llegums, formatge
cottage o de Burgos, fruita seca, plàtans o peix.
- Augmentar també el consum de fibra.

- Ingerir vitamina E, ja que aquesta és antioxidant
i repara els teixits.
- Beure abans de començar l'exercici, un batut de
proteïnes i carbohidrats. És important fer-ho
abans i no després.
- Beure dos litres d'aigua com a mínim al dia per a
mantenir-se ben hidratat.
- Descansar prou.
- Realitzar un entrenament adequat i en el qual es

treballin múltiples músculs de manera simultània: el múscul per a desenvolupar-se
cal portar-lo al límit per a posteriorment deixar-lo descansar per a la seva  recuperació.
- Entrenar de 3 a 5 vegades per setmana, treballant cada grup muscular d'1 a 2
vegades com a mínim.
- Anar augmentant la intensitat, per a aconseguir na sobrecàrrega muscular.
- Canviar la rutina cada mes aproximadament a fi que el múscul no acabi adaptant-
se als exercicis.

remar greix és una de les coses que més costen pel que fa a temps i esforç. Si
vols començar a tonificar cames, abdomen i braços, compartim aquesta rutina

per fer a casa per a cremar greix ràpidament i augmentar múscul.
Abans de practicar qualsevol classe d'esport, recorda que cal que protegeixis la
teva pell, amb una bona alimentació, hidratació, i utilitzant un bon antitranspirant.
Pensa també a utilitzar la roba correcta per a fer exercici, amb peces de polièster i
niló, i hidrata't tot el temps; abans, durant i després de cada sessió.
Recorda que escalfar és el més important: t'ajudarà a ser més eficient i flexible, i
així evitaràs dolors musculars o lesions.
Pel que fa a la rutina d'entrenament, és la següent: 20 repeticions de salts en el lloc.
50 segons d'esquat estàtic. 20 repeticions de flexions. 20 repeticions d'abdominals.
20 repeticions de step amb cadira. 20 repeticions d'esquats. 20 repeticions de
tríceps amb cadira. 60 segons de planxa frontal. 60 segons de skipping. 20
repeticions de gambades. 20 repeticions de flexions amb rotació. 40 segons de
planxa lateral.
En acabar, no oblidis estirar. Aquesta rutina sol donar bons resultats perquè cremes
una bona quantitat de calories, obtenint els millors resultats per a augmentar múscul.
Recorda que has d'esperar de 48 a 72 hores per a tornar a practicar-ho per a
permetre la recuperació muscular.

Rutina a casa per a cremar
greix en tot el cos
C
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Aliments amb més proteïnes
que la carn

Consulta la nostra carta

L a carn és un aliment que conté
moltes proteïnes a més de vitami-

nes i minerals necessaris per al nostre
organisme.
No obstant això, pensar que és l'aliment
més proteic és un error, ja que exis-
teixen molts altres productes amb els
mateixos valors nutricionals, tant d'ori-
gen animal com vegetal que podem
anar alternant i que de fet són fins i tot
encara més saludables. I és que l'OMS
(Organització Mundial de la Salut) i
l'Agència Espanyola de Consum,
Seguretat Alimentària i Nutrició
(AECOSAN) ja fa temps que van avi-
sant que el consum de carn en excés
(més de 3 vegades a la setmana) pot
ocasionar trastorns cardiovasculars i
altres problemes de salut.

Si bé no es tracta d'eliminar per complet
la carn de la nostra dieta, sí és acon-
sellable minimitzar el seu consum,
motiu pel que mostrem alguns aliments
substitutius de la carn i que són molt
beneficiosos per al nostre organisme:

- Llegums: aporten fibra, ferro i
vitamines i poden prendre's com a plat
únic o bé acompanyant amanides
fredes.
- Ous: sempre cuinats de manera
saludable, ja sigui a la planxa, en truita,
regirats o bullits.
- Fruita seca: si bé cal prendre'ls amb
moderació (màxim 30 g /dia), ja que
són bastant calòrics, la fruita seca no

pot faltar en una dieta saludable. Els
podem prendre com piscolabis entre
menjars o també formant part de guisats
i amanides.
- Formatges: alguns com el tipus cottage,
el de Burgos o el vegà són baixos en

greixos i molt saludables.
- Llagostins, mariscos i peixos.
- Gelatina.
- Verdures.
- Civada i cereals com l'arròs o el blat.



Serveis

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

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

El centre de la història
   A les carpetes d’arxiu del diari Washington Post i a la secció de necrològiques,
s’identifica a persones famoses amb una sola menció vocacional: “famós del
futbol” o “estrella del cinema”. Segons un reporter del diari, una d’aquestes
fitxes està marcada com “Jesucrist (màrtir)”.
  Cada persona que considera a Jesús en fa algun judici sobre Ell. El filòsof i
historiador francès Ernest Renàn va dir: “Tota la història es incomprensible
sense Crist”. L’autor americà Ralph Waldo Emerson deia: “El seu nom no és
que estigui escrit, sinó que està llaurat en la història del món.”
  Kenneth Scott Latourette, ex-president del departament de religió de l’Escola
Graduada de Yale,va escriure : “Aquella vida breu de Jesús ha estat la més
influent mai viscuda. Per mitjà d’Ell, milions han estat transformats i han
començat a viure la vida que Ell va exemplificar. Si amidem per les
conseqüències que han seguit, el naixement, la vida, la mort i la resurrecció
de Jesús han estat els esdeveniments més importants de la història de la
humanitat.”
  Deixem doncs que Aquell que és el centre de la història sigui no només el
centre del nostre credo, sinó també l’objecte de la nostra lleialtat i amor.

Fins la setmana vinent, si Déu vol.

Crides de voluntariat
actives
Caldes Solidària necessita voluntariat
en el grup d’alfabetització
Adreceu-vos a:
participacio@caldesdemontbui.cat o
info@caldessolidaria.org.
Tasca: Ensenyament/pràctica oral i
escrita de la llengua catalana i/o
castellana.
Dedicació: Els dissabtes d’ 11 h a 13 h

Càritas Caldes necessita voluntariat en
l’entrega d’aliments al Rebost Solidari
de Caldes
Adreceu-vos a:
participacio@caldesdemontbui.cat o
caritascaldes@gmail.com.
Tasca: donar suport i acompanyar en el
procés de selecció dels aliments que
es recullen. Dedicació:els dijous a la
tarda de 17 h a 19 h

Càritas Caldes necessita voluntariat per
reforç escolar
Adreceu-vos a:
participacio@caldesdemontbui.cat o
caritascaldes@gmail.com. Tasca: donar
suport a infants que necessiten reforçar
algunes matèries escolars (nens i nenes
de primària). Dedicació: els dimecres a
la tarda de 16.45 h a 18 h

L’Oficina de Caldes necessita voluntaris
per practicar el català
Adreceu-vos a l’Oficina de Català
caldes@cpnl.cat. Tasca i dedicació:
Totes les persones majors d’edat que
parlin català habitualment i que puguin
comprometre’s a dedicar 10 hores, una
hora per setmana, a conversar en català
amb una altra persona que l’està
aprenent o té els coneixements bàsics.




