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Agenda

Membres associats de:

Dijous 26 de maig
19h - Sala de Plens Ajuntament
Ple Municipal mes de maig, presencial-
ment o a través del canal Youtube.

18.30h - Biblioteca
Còmic Club Caldes. Lectura de l’obra La
levedad de Catherine Meurisse.
El club de lectura Còmic Club Caldes
pretén fomentar el món del còmic: la seva
edició, les il·lustracions, les temàtiques,
els guions, etc.
Es tracta d’un espai de reunió on
intercanviar idees i opinions a partir de la
lectura d’uns títols prèviament seleccio-
nats.

Del 26 de maig al 3 de juny
V edició de la Via del Pintxo. Una mostra
gastronòmica en petit format dels bars i
restaurants de Caldes. Comptarà amb la
participació de 13 establiments.
Es manté l’import de la darrera edició del
2019 de 2,5 euros amb un pintxo i un beure.

Divendres  27 de maig
17h – Al costat Escola Montbui
Inauguració del parc Rosa Sensat, amb
l’espectacle de Marcel Gros “La gran
A...ventura”.

21.15h – Casino
HumorMAXimo, amb Max Marieges i
Bianca Kovacs. Preu: Venda anticipada 15
euros. Taquilla 20 euros. Org. Soko Comedy.

Dissabte 28 de maig
17h – Parc de l’Estació
50é Aplec de Sardanes de Caldes de
Montbui, amb les cobles Marinada i Sant
Jordi Ciutat de Barcelona. Org. Agrupació
Sardanista Calderina.

18h –  Parc de Can Rius
Caldes is hell, amb Ramon Solé.  Aplec
2022. Entrades a Entrapolis. Preus: 5/10/
10 fila0.  Org. El Centre, Ateneu Democràtic
i Progressista, Creu Roja i Ajuntament de
Caldes de Montbui. Tota la recaptació es
destinarà a l’Aseemblea de Creu Roja de
Caldes- Palau- Sant Feliu.

Diumenge 29 de maig
De 10 a 12.30h  - Horts domèstics de la
Torre Marimon
2a Jornada d’Horticultura amb diverses
activitats per apropar l’ús i gestió dels horts
a la ciutadania. Jornada de portes obertes
amb visites guiades dinamitzades per
l’Ajuntament amb la col·laboració de
l’Associació d’Hortolans dels Horts
Domèstics de Caldes.

Interessats contactar fins divendres 27 al
tel. 93 862 70 25 o enviar correu a:
lapiqueta@caldesdemontbui.cat

18.30h  Casino
Circ “Hotel Budapest” de Total Circ. Un
espectacle dee circ divertidissim i hipnòtic
a través de 3 botons que fan de tot menys
la feina que toca. Preus: 10/12/6 euros.

Fins el 31 de maig
Fundació Santa Susanna
Exposició de fotografies “10 anys de riure
per viure”.

Diumenge 5 de juny
De 10 a 21h – Avda. Pi i Margall
19a Fira Botiga. Amb circuits de Karts a la
Plaça Catalunya, Fotomatón i músics al
carrer durant el mati a la zona activitats de
la Fira. A la tarda, contacontes, músics al
carrer i taller de pintacares a la zona
activitats de la Fira. Org. UCIC.

18h - Sala Noble de Can Rius
Concert  de final de curs de la Coral del
Centre.

Fins el 16 d’ocubre
Museu Thermalia
Exposició “Mas Manolo, art i vida”.
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13 establiments participen a la Via del Pintxo
Del 26 de maig al 3 de juny torna a

Caldes de Montbui la Via del Pintxo,
una mostra gastronòmica en petit format
dels bars i restaurants del municipi que
ja estan creant els millors pintxos

La plaça de l'Església ha sigut el lloc triat
per presentar cinquena edició de la Via
del Pintxo, concretament davant de
l'Ukiyo Sushi bar, establiment guanya-
dor del premi al Pintxo de la darrera
edició.
A l'acte hi han participat l'alcalde Isidre
Pineda, la regidora de Turisme i Terma-
lisme, Carme Germà, Carlos Martin,
representant de l'Associació Projecte
Mexcla't i diferents representants dels
establiments participants en la Via del
Pintxo 2022.

La V edició de la Via del Pintxo tindrà
lloc entre el 26 de maig i el 3 de juny i
comptarà amb la participació de 13
establiments. L'edició d'enguany és la
primera que es fa després de la
pandèmia i es reprèn tal com es va deixar
l'any 2019, l'any en què es va celebrar
per darrera vegada.

Amb el patrocini de l'ajuntament de
Caldes i de la marca cervesera Damm,
l'Associació Projecte Mexcla't, han
presentat aquesta nova edició amb la
il·lusió del retorn de la gent als carrers.
La Via del Pintxo és un espai de trobada
en què els establiments participants
posen tot l'enginy per presentar
creacions que donin a conèixer la gran
qualitat de la gastronomia calderina.
La Via del Pintxo manté l'import de la dar-
rera edició, tot i l'increment de preus re-
gistrats en l'àmbit general. Així, els esta-
bliments participants han fet un esforç per
oferir un pintxo i un beure pels 2,5 euros
habituals i tothom en podrà valorar el
sabor, la presentació i l'originalitat.

Carlos Martin, representant del projecte
Mexcla't va comentar durant la
presentació que estan molt contents de
tornar a realitzar el model original
després de la pandèmia.

L'alcalde Isidre Pineda va aprofitar per
dir durant la presentació que una de les
activitats que trobàvem més a faltar a
causa de la pandèmia és la via del
pintxo. És una activitat popular que
connecta la gastronomia amb els
calderins i calderines i que està molt
consolidada en el calendari local.

Carme Germà, regidora de Turisme i
Termalisme, va dir que el més important
ha sigut tornar a reprendre la via del
pintxo malgrat que enguany hi hagi
menys establiments participants. Com
a representant del jurat ha pogut tastar
els pintxos d'enguany i va dir que els
establiments s'han esforçat molt amb
un producte de molta qualitat.

Arnau de Villasante, del restaurant Ukiyo
de Caldes, va comentar durant la
presentació que la Via del Pintxo serveix
per donar a conèixer els restaurants
calderins i a la vegada visibilitza la feina
que fan els restauradors, generant un
molt bon ambient festiu.

Els premis
Bars i restaurants de Caldes competiran
pels tres premis que promou aquesta
activitat gastronòmica: el Premi Via del

Pintxo, que atorga un jurat professional;
el Premi Caldes, que atorga la regidoria
de Turisme i que valorarà la utilització de
productes de proximitat, i el Premi Pintxo
Popular, que atorga el públic mitjançant
el vot que dipositarà a les urnes dels
establiments.

Com votar
Les persones consumidores rebran
una targeta amb sis caselles en el primer
establiment que visitin i l'aniran timbrant
a cada establiment on facin consumició
del pintxo a concurs fins a arribar a sis

establiments, que és la xifra mínima de
pintxos diferents consumits per poder
votar.
Els 13 establiments participants
d'enguany són: Àgora d'Apindep,
Balneari Broquetas, Cafè del Centre,
Can J, Festuk Cafè, Cafeteria Fundació
Santa Susana, Frankfurt Caldes,
Gaudim, La Pelleria, Los Maños de
Robert, Olimpo, Pelliz-Kito i Ukiyo Sushi
bar.

Que entenem per pintxo?
S'entén per pintxo el producte
d'elaboració culinària en petit format, de
fàcil degustació, destinat a menjar-se
directament amb les mans i que permet,
a vegades, la utilització d'algun petit
utensili que faciliti la seva degustació
com un escuradents o una cullera
japonesa.

JDB

JDB
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Actualitat
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Ajuntament ha presentat una
denúncia davant de la Policia Local

per identificar el responsable o respon-
sables d’un acte vandàlic que ha acabat
provocant la mort de 10 plataners. Els
arbres, d’uns 30 anys d’edat i un
diàmetre d’uns 40 cm, estan plantats al
carrer de Josep Calvó.

Els exemplars han estat vandalitzats en
diferents moments al llarg de l’últim any.
En concret, els autors d’aquests atacs
han fet servir una màquina tipus trepant
per foradar el tronc dels arbres, just a
tocar del terra. Un cop fet el forat fins al
nucli del tronc, presumptament, se’ls
injectava algun producte químic per
provocar la mort de l’arbre.

La denúncia presentada davant la
policia té com a objectiu esbrinar qui
pot estar al darrera d’aquesta actuació

L’Ajuntament denuncia davant la Policia
Local els actes vandàlics reiterats que
han suposat la mort de 10 plataners

vandàlica perquè assumeixi les respon-
sabilitats legals i econòmiques d’aques-
ta acció. La retirada i substitució dels ex-
emplars morts tindrà un cost aproximat

d’uns 7.000 euros. L’Ajuntament ja ha
iniciat els tràmits per retirar els arbres
morts perquè ara suposen un perill per
a la seguretat.

L’

l diumenge 22 de maig, vuit alumnes
de KIAP Escola d’Arts Marcials, han

participat en el trofeu promoció absolut,
de la Federació Catalana de Taekwondo
al poliesportiu de La Mar Bella de
Barcelona.

Tres alumnes s’han emportat l’or a
diferents categories:
L’Anna Solés, Ploma Femení (53-57 Kg)
L’Esteve Knip, Pes Pesat (+87 Kg)
L’Àlex Hibernón, Mosca Masculí (54-58
Kg)
I en Dani Béjar, Lleuger Masculí (68-74
Kg) ha fet bronze.

Des del centre volen destacar la gran
entrega del Quico Casas, l’Àlex Béjar i
l’Abderrahman Lamrhari.També la del
mestre Manel Ribot.

Alumnes de KIAP participen en el trofeu
promoció absolut de taekwondo
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E l Ball de Diables de Caldes, La Forca,
Bombers de Caldes, Músics de

l’Escaldàrium i Ajuntament, entitats
representades en la Comissió Escaldà-
rium, confirmen el retorn de la festa del
foc i l’aigua a la plaça de la Font del Lleó,
després de dos anys de reinvencions i
espera provocades per la  pandèmia.

L’organització treballa en la recuperació
absoluta d’una festa que farà tremolar la
vila el segon cap de setmana de juliol, i
que tornarà a explicar l’origen de l’aigua
termal.
Paral·lelament, s’està dissenyant tota la
programació d’actes d’Escaldàrium,
que omplirà els dies previs de cultura
popular, bruixeria, tradició, innovació,
espectacle i consciència social.

Seguiu les xarxes d’Escaldàrium i de les
entitats implicades, les properes
setmanes s’aniran anunciant novetats
fins la presentació del cartell final.

Torna l’Escaldàrium a la plaça
A l’espera, però sense parar
El darrer Escaldàrium lliure de
condicionants va ser el de l’any 2019.
Tot seguit, la pandèmia va provocar un
parèntesi forçat de dos anys en els
quals les danses de foc i agua úniques
en el món es van interrompre.
Tot i així, les entitats representades en la
Comissió Escaldàrium van inventar

altres formes de mantenir aquesta
espurna encesa en la població. Els
exemples més sonats: un Concertàrium
que va superar totes les expectatives, el
bateig del passatge de les Bruixes i la
instal·lació del Mural de l’Escaldàrium
de l’artista Rock Blackblock. Aquest
2022, l’Escaldàrium torna del tot i torna
al seu lloc.

quest passat diumenge 22 de maig
els del Rugby & Touch Caldes es

desplaçaven a Salou amb la ment
posada a assolir la victòria davant dels
Gòtics, i així segellar una segona volta
perfecte.

Una sèrie d'infortunis a les files dels
Gòtics, portava a l'equip barceloní a no
poder disputar la jornada per falta
d'efectius, moment en el qual el Touch
Caldes se'l proclamava guanyador del
partit amb un marcador de 10 a 0 i, per
tant, vencedor del Grup B.
Moment en què es va desfermar l'alegria
i eufòria a l'equip, on es van viure
moments de molta satisfacció, malgrat
com assenyalaven des de les files
calderines "ens hagués agradat poder
disputar aquest partit i segellar el
campionat al camp" destacant, però
"que el millor que hem obtingut
d'aquesta temporada són els nous

El rugby & touch Caldes es proclama
campió del Grup B

aprenentatges i una millora constant en
el joc".
Cal significar que els de la vila termal en
tenien prou amb un empat o fins i tot,
que el Salou, un dels perseguidors

empatés o guanyes al Sant Cugat,
segon classificat a la lliga per darrere
del Caldes.
Una jornada festiva pel Caldes que va
acabar la temporada de la lliga disputant
dos partits amistosos, el primer davant
d'un equip que s'estrenarà la temporada
vinent, els Crancs d'Osona, i contra el
amics vallesans del Touch Montseny -
Senglars.
Uns partits que van permetre jugar
minuts de molta qualitat i començar a
posar en joc noves estratègies d'atac i
defensa, i que van servir de preparació
a l'equip de cara a la Copa Catalana que
es disputarà el 18 de juny a Vilanova i la
Geltrú.

Una temporada rodona, en la que per
ara els Calderins han aconseguit, no
només el títol del grup B, sinó també el
subcampionat de la Copa Nadal al
desembre.

JDB
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n marxa els treballs per substituir i
renovar la gespa artificial del camp

de futbol municipal. La gespa que hi ha
actualment en aquesta instal·lació es-
portiva és del 2007 i requeria l’actuació.
Per això, en les properes quatre setma-
nes es procedirà a substituir-la comple-
tament per una gespa artificial de nova
generació d’uns 45 mm d’alçada de fil
combinat de polietilè.
Paral·lelament, també es duran a terme
altres actuacions complementàries de
millora a l’entorn del camp de futbol.
El termini d’execució de les obres és de
quatre setmanes i està previst que
acabin l’última setmana de juny.
El pressupost és de 280.693,48 euros.

ls alumnes de 5è de primària de
l’escola El Calderi, que són els

primers del municipi que participen en
el programa Cultura Emprenedora a
l’Escola (CuEmE) han fet un pas més en
aquest projecte.
Durant dues setmanes consecutives
han instal·lat una parada al mercat
setmanal per vendre els producte que
ells mateixos han produït a través de la
cooperativa que han creat.

En les dues jornades, els estudiants han
exhaurit tots els productes que tenien a
la venda. La cooperativa escolar que
han creat ha permès als alumnes
elaborar bosses i cordills per subjectar
mascaretes, espelmes o testos amb
plantes, tots ells fets amb materials
reciclats.

Per al procés de creació i gestió de la
cooperativa, l’escola i l’Ajuntament han
treballat de manera coordinada i
conjunta per facilitar el desplegament de
les diferents fases del programa durant
tot el curs.

Els alumnes de l’escola El Calderí venen
al mercat setmanal els productes fets des
de la cooperativa escolar que han creat

L’objectiu del programa CuEmE és
donar les eines i la formació bàsica per
conèixer la realitat del món empresarial
i econòmic, i a la vegada fomentar
l’emprenedoria. I, per fer-ho, preveu

l’aplicació pràctica dels coneixements a
partir de la creació i la gestió d’una
cooperativa escolar. El programa CuEmE
és una iniciativa impulsada per la
Diputació de Barcelona.

S’inicia la renovació de la gespa del camp
de futbol municipal
E
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Anem al Casino

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

Divendres  27 de maig
21.15h - Casino
HumorMAXimo, amb Max Marieges i Bianca Kovacs.
Preu: Venda anticipada 15 euros. Taquilla 20 euros.
Org. Soko Comedy.

Diumenge 29 de maig
18.30h - Casino
Circ Hotel Budapest de Total Circ.
Un espectacle de circ divertidissim i hipnòtic a través de 3 botons
que fan de tot menys la feina que toca.
Preus: 10/12/6 euros.

acte de divendres 27 de maig
celebra la incorporació d’un nou

espai familiar al carrer del Doctor
Fleming, al costat de l’Escola Montbui.
Amb l’obertura d’aquesta zona de lleure
i jocs infantils, el centre té per fi el seu
propi parc de referència per proximitat
geogràfica (com ho és l’Ametller per a
l’Escola Pia, el Bugarai per a l’Escola El
Calderí i Can Rius per a l’Escola El
Farell).

El nou parc rep el nom de Rosa Sensat
(1873-1961), mestre que va contribuir a
la creació de l’escola pública catalana i
un referent en la incorporació de
mètodes basats en el respecte a les
persones i en el caràcter pedagògic del
joc.

Aquesta denominació forma part de les
accions per a la feminització dels noms
d’espais públics, amb la voluntat d’anar
construint un nomenclàtor que visibilitzi
la dona.
El passat abril, alhora que s’aprovava
nomenar Rosa Sensat aquest parc, es
va acordar incloure també els noms de
Mirador de la Ignasieta (al carrer Raval
Canyelles) i plaça de les Bugaderes (al
costat del Safareig Termal La Canaleta).

Inauguració del parc amb Marcel Gros
Per celebrar l’obertura del parc, el
divendres 27 de maig a les 17 h, tindrà
lloc l’espectacle per a públic familiar La
gran A...ventura, de Marcel Gros.

“Marcel Gros, pallasso d’ofici, fa una
visita guiada a través del seu univers
particular en forma d’autobiografia
esbojarrada.
Amb les actuacions estel·lars d’un gran
paper platejat, un cubell d’escom-
breries, un viatge a bord d’una A
majúscula, la camisa del papa, el mim,
el faquir…  Espectacle multi-còmic mini-
mèdia, indicat única i exclusivament per
tothom.”

El nou parc al costat de l’escola Montbui
rep el nom de Rosa Sensat, mestre
impulsora de l’escola pública catalana

L’
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E ls 18 consellers i conselleres que
formen part del Consell d’Infants de

Caldes de Montbui han celebrat aquest
dimecres 18 de maig l’Audiència Pública
amb la participació de diversos
membres del consistori. L’acte, que s’ha
pogut tornar a dur a terme després de
l’aturada provocada per la pandèmia,
ha servit perquè els representants
polítics coneguessin de primera mà les
inquietuds i les propostes dels infants
per millorar el municipi.

Durant la sessió, han presentat les 31
propostes que van sorgir a partir dels
debats realitzats a les classes d’aquests
estudiants. En aquesta ocasió, s’ha
optat per implementar una campanya
per reduir el consum de plàstic a les
botigues i supermercats de Caldes.
Entre les propostes que s’han debatut i
discutit en el si del Consell d’Infants, i
que s’han traslladat als representants
polítics que han participat a l’Audiència
Pública també hi ha: reduir el consum
energètic i fer les escoles més soste-
nibles, renovar i posar més contenidors
al poble, instal·lar més zones verdes,
arreglar algunes de les fonts que hi ha a
Caldes, habilitar un parc de jocs espor-
tius, instal·lar una altra tirolina, ampliar
els camins que porten a les escoles,
reactivar la targeta per fomentar el co-
merç a Caldes, obrir un cinema al poble
o bé, obrir els patis de les escoles els
caps de setmana, entre d’altres.

El Consell d’Infants representa tota la
comunitat educativa de les escoles
Montbui, El Calderí, El Farell i Pia.

Campanya per reduir els consum de
plàstics
El Consell d’Infants elabora una
campanya de sensibilització per reduir
el consum de plàstics que ha consistit
en l’elaboració de diferents materials per
donar a conèixer a la ciutadania la
importància de fer servir més envasos
de paper i cartró, o bé, d’altres materials
biodegradables o reutilitzables.

Caldes celebra novament, després de
dos anys, l’Audiència Pública del Consell
d’Infants amb els representants polítics

En concret, la campanya es composa
de diversos vídeos, elaborats pels
propis estudiants, que es distribuiran a
través de les xarxes socials de l’Ajunta-
ment. També s’han elaborat diversos
missatges i eslògans que s’imprimiran
en uns cartells que es penjaran als
comerços del municipi. Totes aquestes
iniciatives es faran amb la col·laboració
de la regidoria de Comerç i dels comer-
ciants de Caldes de Montbui per fer-los
partícips, també, de la campanya.

La sessió també ha servit per presentar
Andrea Molina com la nova consellera
escollida per formar part del Consell

Nacional de la Infància i l’Adolescència
(CNIAC) en substitució de Ronny Daniel
Cevallos, que era conseller des del curs
2017-2018. D’aquesta manera, se suma
a Laia Farràs en la representació
calderina que forma part d’aquest òrgan
de participació infantil i juvenil que
representa tots els infants i adolescents
de Catalunya.

Cada poble que té un Consell d’Infants
té representants al CNIAC. L’objectiu
d’aquest organisme és reflexionar,
opinar i formular propostes en relació a
tots els temes que afecten a infants i
joves del nostre país.
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Opinió

La Campanya Contra el Quart Cinturó
celebra 30 anys a Can Deu 
D es 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 de la plana del Vallès. Des de
la Campanya contra el Quart Cinturó
defensem la conservació dels espais
agrícoles 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 hipotecar el
futur del país i del planeta. Defensem
un model sostenible i amb visió de futur,
davant les polítiques irres-
ponsables 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 enterrament d’aquest devas-
tador projecte.

Acte central a Can Deu el 29 de maig 
El 29 de maig de 1994 se celebrava a
Can Deu (Sabadell) la primera gran
manifestació contra el Quart Cinturó. 28
anys després, ens tornarem 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.
Aquest diumenge 29 de maig tindrà lloc
a l’aparcament de Can Deu situat a la
carretera de Matadepera l’ACTE
CENTRAL de la campanya “El Vallès
sense el QC, 30 anys de lluita”.

A més d’anar-hi directament, s’han
organitzat dos recorreguts per accedir a
l’acte:
. Anada a peu. Sortida: 9.30 Pont del Llac
del Parc Catalunya 

. Anada amb bici. Sortida: 10.30 de la
Plaça Espanya 

L’Acte constarà de:
. A partir de les 11 hi haurà animació amb
Gegants, Tabals... i activitats naturalistes
pels menuts. 
. A partir de les 12 hi haurà actuacions
musicals amb Swing’N’Bossa i Sisket
Creus .
. Parlaments de les diferents organitza-
cions de les entitats que donen suport
a la Campanya.   
. Durant l’acte es posarà a la venda la
nova samarreta de la Campanya, se sor-
tejarà una panera productes ecològics i
hi haurà servei de bar.  

Debats a Marata i Sabadell i acte
a Sentmenat
En el marc d’aquesta commemoració la
Campanya ha dut a terme dos debats, a
Marata i a Sabadell per fer memòria,
posar-nos al dia de la situació del
projecte i difondre els motius de la
nostra reivindicació. En els actes s’ha
comptat amb diversos experts que ha
tractat aspectes vinculats a la
biodiversitat, ordenació del territori,
canvi climàtic, energia i salut. També en
el marc d’aquest aniversari s’ha dut a
terme una jornada d’actes a Sentmenat. 

Quart Cinturó, un projecte incompatible
amb els reptes ambientals i territorials
El Quart Cinturó, també anomenat
Ronda del Vallès o B-40, no és un
projecte dissenyat per resoldre les
necessitats de comunicació en un àmbit
com el metropolità que disposa de la

xarxa d’autovies i autopistes més
denses d’Europa. El seu veritable
objectiu és afavorir la urbanització de la
plana del Vallès i l’especulació, i respon
a un model de creixement insostenible,
basat en la continua ocupació del sòl i
la construcció de grans infraestructures
per fomentar la mobilitat de vehicles
privats i el consum de combustibles
fòssils responsables del canvi climàtic.
Es tracta d’un projecte que va en sentit
contrari a les directrius europees per
lluitar contra l’emergència climàtica i per
reduir els elevats nivells de conta-
minació. La seva construcció afavoriria
encara més la pèrdua de biodiversitat i
l’augment dels índex de contaminació

atmosfèrica, agreujant les
repercussions greus per la a
salut pública.
El traçat del Quart Cinturó
afectaria de ple els espais natu-
rals més ben conservats i més
emblemàtics del Vallès: Ca
n’Argelaguet i Ca n’Ustrell, Can
Moragues, Colobrers, Togores,
Torre Marimon, Santa Justa,
Marata... amb la pèrdua
irreparable dels valors culturals,
socials, productius, ecològics i
paisatgístics que actualment hi

conviuen.
El Quart Cinturó no milloraria la mobilitat
del Vallès i menys després de la
desaparició dels peatges. Millorar la
mobilitat de persones i mercaderies
passa necessàriament per potenciar el
transport col·lectiu, especialment el
ferroviari, la millora de la xarxa de
carreteres secundàries i una visió i una
gestió integral de la mobilitat.
Malgrat tot, el Ministerio de Transportes
liderat pel PSOE-PSC vol activar de nou
el projecte del Quart Cinturó entre
Terrassa i Granollers i continuar destruint
el Vallès i la vida. Per aquest motiu la
Campanya seguim mobilitzant-nos per
preservar els espais naturals, la
biodiversitat i la qualitat de vida al Vallès
fins aconseguir el definitiu enterrament
del projecte. 

El Vallès, 24 de maig 2022
Campanya Contra el Quart Cinturó 
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
19/05/2022
Núm. Oferta
326932 MOSSO/A MAGATZEM
326924 AJUDANT PIZZERIA

(CAPS DE SETMANA)
326608 NETEJADOR/A
326599 VENEDOR/A PER BOTIGA

(ESPECIALITZADA)
326420 AUX. ADMINISTRATIU/VA
326327 CODIFICACIÓ DE DADES /AT. AL

CLIENT
326305 RECEPCIONISTA

(CAPS DE SETMANA I AGOST)
326271 REPARTIDOR/A

(FURGONETA PETITA)
326270 MOSSO/A MAGATZEM
326260 AGENT DEL SERVEI

D’APARCAMENT MUNICIPAL
(CONV. PÚBLICA)

326218 MONITOR/A DE LLEURE
325600 ATENCIÓ AL PÚBLIC

(CAPS DE SETMANA)
325552 MECÀNIC/A INDUSTRIAL
324943 ESTETICIEN AMB EXPERIÈNCIA
324777 PEÓ FUSTERIA
324756 OPERARI/ÀRIA TALLER
METAL·LÚRGIC (SOLDADURA)
324700 XOFER DE CAMIÓ

(C+E HORARI TARDA-NIT)
324699 MANICURA/PEDICURA AMB

EXPERIÈNCIA
324679 OPERARI FUSTER

(CAMPERITZACIÓ)
324395 OPERARI COL·LOCACIÓ

PARQUET / PERSONA PER
BOTIGA

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

323808 AUX. INFERMERIA / AT.
SOCIOSANITÀRIA
(PER RESIDÈNCIA)

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 o a través dels correus
electrònics següents:
·borsatreball@caldesdemontbui.cat
·clubfeina@caldesdemontbui.cat
·clubfeina16@caldesdemontbui.cat
·pfo@caldesdemontbui.cat

Un cop de mà. Rumia
i encerta-la. Maig 2022
Per accedir al qüestionari lingüístic Un cop
de mà. Rumia i encerta-la! cliqueu a l’enllaç
que trobareu al web cpnl.cat

Subvencions del Bo
Lloguer Jove
Subvencions per facilitar el gaudi d’un
habitatge o habitació en règim de lloguer o
de cessió d’ús a les persones joves amb
escassos mitjans econòmics. Els terminis
es publicaran properament. Més informació
del tràmit al web d’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

Exposició de les obres
dels alumnes joves del
Taller d’Art Municipal
del 27 al 29 de maig
i del 3 al 5 de juny
La Sala Delger (c/ del Forn,8) acollirà del
27 al 29 de maig i del 3 al 5 de juny,
l’exposició «Ut pictura poesis» on es podran
veure les obres dels alumnes joves del
Taller d’Art Municipal Manolo Hugué.
Horaris: divendres,de 18 h a 20 h; dissabte,
de 11’30 a 13’30 h i de 18 a 20 h; i diumenge,
d’11,30 h a 13,30

Ajuts de menjador escolar
pel curs 2022-2023
El termini per presentar les sol·licituds
d’ajuts per a l’assistència al menjador
escolar per al curs 2022/23 és del 17 de
maig al 15 de juny. Trobareu tota la
informació al web de l’Ajuntament i al web
del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
La sol·licitud s’ha de presentar al Departa-
ment de Serveis Socials de l’Ajuntament
per tal de revisar la documentació
requerida. Recordeu que cal demanar cita
prèvia al telèfon 93 865 54 20.

Ajuts econòmics per a
l’assistència a les escoles
municipals: Taller d’Art
i Escola de Música Joan
Valls: curs 2022/2023
Del 7 de juny i fins al 7 de juliol, és obert el
termini de sol·licitud d’ajuts per a
l’assistència al Taller d’Art Manolo Hugué i
per l’Escola de Música Joan Valls. La
sol·licitud s’ha de presentar al Departament
de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui. Cal demanar cita prèvia
trucant al número de telèfon 93 865 54 20.

Ajuts a les actuacions de
rehabilitació d’edificis.
Subvencions incloses en el
Next Generation
El 23 de maig sobre el termini per sol·licitar
ajuts per actuacions de rehabilitació
d’edificis. Termini: fins al 31 de desembre o
fins exhauriment dels fons. Més informació
a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

El preu oficial de l’ampolla
de butà és de 19.55 euros
L’OMIC informa que el preu oficial de
l’ampolla de butà, des del 17 de maig és
de 19,55 euros, el que suposa un enca-
riment del 4,94 % respecte el preu anterior.
Més informació a l’OMIC: Font i Boet, 7

Període de matriculació
de l’Escola de Música
Joan Valls.
Curs 2022-2023
El període de matrícula de l’EMM Joan
Valls per a alumnes de l’escola és del 16
al 31 de maig i  per a nous alumnes de l’1 al
30 de juny (10% de bonificació fins el 30 de
juny)  Formalitzeu-les al web de l’escola o
presencialment amb cita prèvia:
647573207. Jornada de portes obertes el
18 de maig, de 16,30 h a 22 h.

www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui
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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
Montbui
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’ aire condicionat s'ha convertit en un element indispensable en totes les llars,
no tan sols per l'augment progressiu de les temperatures a causa del canvi

climàtic, sinó també pels preus cada cop més competitius, gràcies a l'existència
de les multituts de marques disponibles en el mercat.
Aquests electrodomèstics, no obstant això, requereixen d'un manteniment
periòdic si volem que tinguin un funcionament òptim, per la qual cosa els experts
recomanen revisar-los i netejar els seus filtres aproximadament cada tres mesos,
o almenys, de manera anual. En qualsevol cas, la freqüència dependrà de l'ús
que li donem, de la zona en la qual residim o de l'existència de mascotes o persones
al·lèrgiques en la llar.

Aquesta neteja és molt fàcil de realitzar i no requereix de massa temps. A més,
mantenint els filtres nets i en perfecte estat, podrem allargar la vida útil de la
màquina, ens suposarà un estalvi energètic i el que és més important, millorarem
la qualitat de l'aire que respirem.

Els passos a seguir per a netejar els filtres són:
- Assegurar-nos abans de començar, que l'equip està desendollat per a evitar
qualsevol perill.
- Aixecarem la tapa frontal de l'aparell per a poder accedir al filtre.
- Retirarem el filtre del seu ancoratge.
- Netejarem la pols i brutícia acumulada en el filtre. Per a això, podem fer-lo amb
l'ajuda d'un drap mullat o bé passant-lo per l'aixeta amb aigua temperada. Evitarem
l'ús de qualsevol sabó o producte abrasiu, així com la utilització de raspalls de
truges dures.
- Una vegada ben net, assecarem el filtre.
- Quan estigui totalment sec, procedirem a col·locar-lo de nou en el seu lloc.
- Tancarem la tapa, i encendrem l'aire, deixant-lo almenys uns 10 o 15 minuts
funcionant, procurant que no hi hagi ningú en l'estància.

Per a una major higienització, podem polvoritzar el filtre amb un bactericida
específic.
A partir d'aquest moment, l'equip pot usar-se amb normalitat i total seguretat.
EVA REMOLINA

Com netejar i mantenir els
filtres de l'aire condicionat
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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

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

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 espantar els mosquits
de manera natural
A rriba la calor... i amb ella, els temibles mosquits. Aquests insectes voladors

dels quals existeixen més de 3500 espècies a tot el món, necessiten les
proteïnes i el ferro de la sang d'animals i persones per a poder produir els seus
ous.
Existeixen molts remeis naturals i alguns bastant eficaços que podem utilitzar per
a espantar la seva presència sense haver de recórrer a insecticides o altres
productes químics que a més d'irritants per als éssers vius, són tòxics per al medi
ambient.

Aquests són alguns dels trucs per es poden fer per a tenir-los ben lluny:
- La llimona tallada per la meitat i clavada amb uns quants claus aromàtics és una
de les receptes més antigues que existeixen. Col·loca-les a l'habitació on dorms o
en aquelles estàncies en les quals no vulguis tenir-los a prop.
- Un altre mètode que tots hem observat alguna vegada, és el de col·locar bosses
transparents plenes d'aigua i penjades a les portes o finestres. El motiu és que els
mosquits es veuen reflectits en elles, però augmentats de grandària, pel que
pensen que s'estan enfrontant a depredadors majors, i fugen.
- Les plantes aromàtiques tampoc són gaire compatibles amb els mosquits.
Sobretot algunes com la lavanda, el romaní, la farigola, la camamilla, l'alfàbrega o
la menta, les quals són bastant efectives. Altres olors que no suporten aquests
insectes són l'all, el vinagre o la ceba, per tant, pots col·locar aixi mateix aquests
productes per la casa. Potser no tindras una olor molt agradable a la teva llar, però
te'n lliuraràs de les indesitjables picades.
- Les espelmes, encens i olis essencials de qualsevol aroma... podrem intensificar
el seu poder, si a més, correspon a alguna olor de les esmentades anteriorment.
- L'ús de ventiladors: els corrents d'aire que provoquen aquests aparells
desequilibra el seu vol i eviten acostar-se.
A part d'aquests remeis casolans, sempre podem evitar als mosquits amb mesures
com:
- Apagar els llums.
- Posar mosquiteres en portes i finestres.
- Evitar l'aigua estancada en tests, galledes, etc.
- Usar roba de màniga llarga.

Respecte als mosquits, existeixen algunes curiositats que potser no coneixies i
que poden ser-te d'utilitat:
- Els mosquits que piquen, són les femelles.
- Els atreu la suor, així com els perfums florals. Per tant, fes servir colònies d'olor
neutre a ser possible.
- No totes les persones són picades per igual. Les que tenen el grup sanguini 0,
juguen amb més paperetes que la resta.
- Els atreu la roba de color negra i vermella, així com tots tipus de colors brillants,
per la qual cosa en la mesura que sigui possible, tracta d'evitar-los. EVA REMOLINA
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Gastronomia

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

Sardines en escabetx
es sardines en escabetx és un plat
tradicional que prové de la

gastronomia àrab. Aquesta típica salsa
pot a més incloure's en molts altres
plats amb els quals queda molt bé com
el conill, el pollastre o els musclos.

Els ingredients que necessitarem són:
1 kg de sardines.
4 dents d'alls.
1 ceba.
1 pastanaga.
1 culleradeta de pebre roig dolç.
2 o 3 fulles de llorer.
70 ml de vi blanc.
100 ml vinagre.
Sal.
Farina per a arrebossar.
Oli d'oliva verge extra.

Preparació:
Començarem netejant bé les sardines
(si no ens les han preparat en la
peixateria). Per a això, treurem els
budells, els caps i totes les escates que
ens sigui possible.
Una vegada netes, les salarem, les
enfarinarem i les fregirem en abundant
oli.
És aconsellable que quedin daura-
detes per fora, però no massa fetes per
dins, pel que no les tindrem més de
dos o tres minuts per cada costat.
Les reservarem sobre paper de cuina
perquè es vagi absorbint l'excés d'oli.
Mentrestant, en una paella amb oli,
fregirem l'all tallat a làmines, les fulles
de llorer, la pastanaga a rodanxes i la
ceba en tires.

Quan estiguin daurades les verdures,
afegirem el vi blanc i el pebre roig i ho
deixarem coure durant una mitja hora a
foc lent a fi que s'evapori l'alcohol.
Passat aquest temps, afegirem les
sardines i les cobrirem amb el vinagre,

L mantenint la cocció per altres 10 minuts
més.
Quan estiguin fetes, les deixarem
reposar durant unes hores, millori inclús
d'un dia per l'altre. EVA REMOLINA

Consulta la nostra carta
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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

L’amor i la pressió arterial
  Arribar a casa i rebre l’abraçada de l’home o la dona que estimes redueix la pressió
arterial precipitada per una jornada laboral estressant, assenyala un estudi recent. La
investigació realitzada per la Universitat de Toronto i donada a conèixer durant una
reunió de l’Associació Nord-americana del Cor, va monitoritzar 216 homes i dones al
llarg d’un any. Al començament de l’estudi es va prendre nota de la pressió sanguínia
dels participants durant les 24 hores d’un dia laboral. També es va avaluar el nivell
d’estres que cadascú enfrontava a la seva feina, com també la “cohesió conjugal” dels
mateixos. L’estudi va mostrar que aquells que tenien treballs demandants, però també
tenien harmonia conjugal, van veure decaure lleument el seu nivell de pressió arterial.
Mentre que aquells amb feines estressants que no comptaven amb suport a casa,
van patir l’esperat augment de pressió.
  La Bíblia parla contínuament de la importància d’estimar. L’amor té efecte a totes les
àrees de la nostra vida. Molts mals que avui afligeixen la humanitat estan arrelats en
l’amargor, l’odi i el ressentiment.
  Què et sembla si avui, quan arribis a casa, estabilitzes la pressió arterial al teu espòs
o esposa amb una càlida abraçada? Prova-ho, és un bon remei.
              “L’amor és pacient, és benigne: l’amor no té enveja, l’amor no és pretensiós ni
orgullós; no és insolent ni egoista ; no s’irrita ni és venjatiu; no s’alegra de la injustícia,
sinó que es complau en la veritat; tot ho disculpa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho
suporta. L’amor mai no decau”   (1ª Corintis 13: 4-8)

L’Ajuntament organitza la 2a Jornada
d’Horticultura als Horts Domèstics

municipals de la Torre Marimon.
El diumenge 29 de maig, entre les 10 i
les 12.30 h, es duran a terme diverses
activitats amb la finalitat d’apropar l’us i
la gestió dels horts a la ciutadania.
Serà una jornada de portes obertes i
s’organitzaran visites guiades als horts
domèstics, dinamitzada per l’Ajuntament
amb la col·laboració de l’Associació
d’Hortolans dels Horts Domèstics de
Caldes de Montbui.

Durant la visita, s’explicaran les condi-
cions per obtenir una parcel·la i els ac-
tuals usuaris dels horts domèstics
explicaran de forma pràctica com orga-
nitzar la parcel·la, quines hortalisses hi
ha plantades i els participants podran
participar de l’experiència de plantar
tomaqueres de llavors antigues recupe-
rades i altres hortalisses de temporada.
Tal com ja va passar a la 1a edició de la
Jornada d’Horticultura, tots els partici-
pants es podran endur a casa un planter
per veure’l créixer i, del qual, en podran
recollir els seus fruits.
En aquesta edició, s’incorpora com a
novetat un taller de construcció d’un
hotel d’insectes que quedarà instal·lat
als horts. Aquest element, fet amb
productes naturals, fusta i maons, té
com a objectiu afavorir la presència de
diferents insectes que fan una funció
pol·linitzadora dels horts.

Caldes celebra la
2a Jornada d’Horticultura
organitzant diverses
activitats als Horts
Domèstics municipals




