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...
 malgrat la 
boira, cal 
caminar... 
Lluís Llach
Que tinguem sort - 1974

“

“
Malauradament Caldes 
també ha patit morts a 
causa del coronavirus

Després de vint dies de confinament, i de 
cada vegada més restriccions de mobilitat 
per evitar el col·lapse del sistema sanitari, 
surten a la llum els primers casos positius 
de contagi de coronavirus a Caldes de 
Montbui: 55 persones infectades, segons 
les dades facilitades pel Departament de 
Salut, el dia 2 d’abril del 2020, i 3 víctimes 
mortals a causa del Covid-19, dues de les 
quals des de l’Hospital de Mollet.

CORONAVIRUS EN IMATGES | 0302 | CORONAVIRUS EN IMATGES

> Quim Pascual
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l coronavirus és ja una re-
alitat més que palpable. 
Es fa difícil escollir les 
paraules adequades per 
descriure una situació que 

sembla més pròpia de la ciència-ficció, 
però que malauradament, estem vivint 
tots i totes en primera persona. Des-
prés de 20 dies de confinament, i de 
cada vegada més restriccions de mobi-
litat per evitar el col·lapse del sistema 
sanitari, surten a la llum els primers 
casos positius de contagi de corona-
virus a Caldes de Montbui: 55 perso-
nes infectades, segons les dades facili-
tades pel Departament de Salut, el dia 
2 d’abril del 2020, i 3 víctimes mortals 
a causa del Covid-19, dues de les quals 
des de l’Hospital de Mollet.

El mateix dia, 2 d’abril, Salut 
també confirmava 1.656 positius nous 
de coronavirus SARS-Cov-2 a Cata-
lunya, cosa que eleva la xifra total a 
23.460. Del total de casos acumulats, 
fins ara han mort un total de 2.335 per-
sones, i del total d’afectats, 2.053 es tro-
ben en estat greu. 

Evidentment, les dades són preo-
cupants. No obstant això, “les políti-
ques de comunicació recomanades 
pel Departament de Salut, són no es-
tigmatitzar territoris concrets, ni 
fer rànquings dels més afectats”, ex-
plicava l’alcalde de Caldes de Montbui, 
Isidre Pineda, en l’entrevista concedida 
a aquest mitjà, dissabte passat, a tra-
vés d’Instagram Live. “El que hem de 
fer és donar el missatge que la gent 
s’ha de quedar a casa”, afegia Pineda. 

Atesa la gravetat de la situació sa-
nitària a tot el territori, també a Caldes 
de Montbui, el consistori segueix insis-
tint “perquè s’extremin les mesures de 
prevenció emeses pel Departament de 
Salut per a la mitigació del virus i que 
es respecti -sobretot- el confinament”.

La situació d’alarma que ha as-
saltat a la població catalana -espanyo-
la, i quasi d’arreu del món- és quelcom 
absolutament inèdit, on tristament les 
morts no poden ser vetllades amb nor-
malitat: “Aquesta és una de les qües-
tions més complicades que he hagut 
de gestionar, ja no només com alcal-
de, sinó  en tots els anys que porto en 
la política municipal”, seguia Pineda, 
qui acabava afegint: “Mai hauria ima-
ginat una legislatura així”. 

CASOS POSITIUS EN 
PERSONES RESIDENTS AL 
SANTA SUSANNA
Divendres passat 20 de març, l’Ajunta-
ment de Caldes lamentava haver de co-
municar els primers casos de contagi a 
la vila. Un d’ells corresponia a una per-
sona resident de la Fundació d’Acolli-
da Santa Susanna. L’entitat calderina 
emetia també un comunicat on confir-
mava “l’estat estable de la persona 
infectada” i recalcava que “se seguien 

Els 55 casos positius de Covid-19 extremen el confinament
CRISI SANITÀRIA | CORONAVIRUS

Ivette Hijano
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Les persones grans són població de risc. El confinament se’ns fa imprescindible, així com reduir -el màxim possible- el contacte amb altres. La imatge va ser presa a la Fundació Santa Susanna el 15 de març. > Q. Pascual

aplicant els protocols de la Generali-
tat, així com les mesures preventives 
i de seguretat del centre”.  

Quasi dues setmanes més tard, 
l’alcalde de Caldes ha confirmat que “hi 
ha quatre casos diagnosticats entre 
residents permanents”. Enfront de 
les circumstàncies de risc, “les perso-
nes han estat confinades a les seves 
habitacions i s’estan extremant molt 
les mesures de seguretat”. Tot i l’ele-
vat volum de treballadors i treballado-
res que es troben en aquests moments 
de baixa -per diversos motius, més enllà 
del coronavirus-, l’entitat calderina re-
calca que “tots els serveis essencials 
estan perfectament coberts per aten-
dre a tots els usuaris del centre”.

              
TAMBÉ UN CAS DE CONTAGI  EN  
L’EQUIP DE GOVERN  CALDERÍ
Àngeles Llive, regidora de Salut, Igualtat 
i Nova Ciutadania de Caldes de Montbui, 
ja és a casa després d’haver estat ingres-

“Aquesta és una de 
les qüestions més 
complicades que he 
hagut de gestionar, 
ja no només com 
alcalde, sinó  en 
tots els anys que 
porto en la política 
municipal” 

“Tots els 
esdeveniments 
programats per 
al mes d’abril han 
quedat suspesos, 
com per exemple, la 
diada de Sant Jordi 
i també l’Aplec de l’1 
de maig”

Isidre Pineda, 
alcalde de caldes
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ra l’altra, com la caiguda progressiva i 
sense fre de les fitxes del dòmino. Aquell 
mateix dimecres, l’Ajuntament confirma-
va la suspensió del Mercat de l’Olla i la 
Caldera “per prevenció del contagi del 
coronavirus”, segons explicava el con-
sistori en un comunicat. L’alcalde Isidre 
Pineda alertava als mitjans de la nova si-
tuació i els canvis que s’estaven produint 
“Estem prenent decisions com a mu-
nicipi i ajuntament que afectaran la 
vida de poble tal com estava prevista”. 

Aleshores ja es preveia la dificultat 
en reprendre la normalitat a curt ter-
mini, i és que la regidora de Turisme, 
Carme Germà, alertava a la ciutadania 
que “probablement no se celebrarà 
aquesta 12a edició fins a l’any vinent”.  

TANCAMENT D’EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS I ESCOLES
Dijous 12 de març, al matí, el Govern va 
ordenar tancar les escoles, instituts i 
centres universitaris de tot Catalunya, 

vulnerable per contraure la infecció 
són la gent gran. Per aquest mateix 
motiu, i “com a mesura preventiva 
per garantir la seguretat dels usua-
ris”, la Fundació Santa Susanna comu-
nicava, dimecres 11 de març, que les vi-
sites no estaven permeses i que, en cas 
de necessitat, només hi podia accedir 
un familiar. A banda de no poder pre-
sentar cap símptoma i no haver estat 
en zones de risc en els 14 dies anteriors, 
aquest familiar havia de registrar-se 
a l’entrada amb la finalitat d’actuar el 
més ràpid possible per fer l’estudi de 
contactes en cas de contagi. 

L’ESCALDÀRIUM SEGUEIX EN 
UN GRAN INTERROGANT
Caldes de Montbui és un municipi actiu 
i participatiu, on s’hi celebren multi-
tud d’activitats col·lectives, especial-
ment a partir de la primavera. La situa-
ció tan excepcional d’alarma decretada 
per l’Estat va obligar a suspendre una 

sada a l’Hospital de Mollet per donar po-
sitiu al test de coronavirus. La mateixa 
regidora comunicava la seva alta mèdi-
ca el 27 de març, on donava les gràci-
es “al personal sanitari, per estar al 
peu del canó”, i també a totes aquelles 
persones que li han fet arribar les seves 
mostres de suport i ànims “en aquests 
moments tan durs”. 

Llive, així com el mateix Ajunta-
ment, han aprofitat l’ocasió per donar 
“molts ànims i molta força als qui 
lluiteu contra la malaltia”, i en es-
pecial, un missatge que revalida la im-
portància del confinament: “Si tots 
col·laborem, aviat acabarà aquest 
malson”, apuntava la regidora de Salut 
i víctima del coronavirus.  

TOT COMENÇAVA AMB EL 
MERCAT DE L’OLLA I LA CALDERA
Des de l’11 de març, totes les activitats 
col·lectives programades per als se-
güents 15 dies se suspenien una darre-

de les fires anuals més importants de 
la vila, però la cosa no quedarà aquí: 
“Tots els esdeveniments programats 
per al mes d’abril han quedat suspe-
sos, com per exemple, la diada de 
Sant Jordi i també l’Aplec de l’1 de 
maig”, explicava l’alcalde ahir, dijous 2 
d’abril.   Altres grans festes i actes, com 
el Festival de Titelles Romà Martí, que 
sempre ha tingut lloc durant un cap de 
setmana del mes de maig, tampoc se 
celebrarà enguany, i queden pendents 
-depenent de com vagin succeint els 
fets en els propers dies- actes com la 
Via del Pintxo o, evidentment, l’Escal-
dàrium pel mes de juliol, “que és la 
festa que més ens preocupa”, apun-
tava Pineda.

ACCIONS DE PROTECCIÓ A LA 
CIUTADANIA CALDERINA
El confinament perllongat arran la si-
tuació d’alarma pel Covid-19 ha obli-
gat a l’administració municipal a una 
adaptació quasi a temps real que apor-
ti solucions efectives a cada nou pro-
blema o imprevist: “Els ajuntaments 
som enormement creatius, perquè 
som qui hem de prestar el servei més 
proper i això ens obliga a treure re-
cursos i idees com cap altra adminis-
tració”, apuntava Pineda, qui afegia 
que “la crisi ens ha obligat a resitu-
ar-nos com a societat i ajuntament, a 
replantejar-nos la legislatura”. 

Davant aquest nou panorama so-
cial i econòmic, la ciutadania necessita 
mesures ràpides i resolutives, que donin 
resposta a les necessitats emergents. 

D’una banda, el consistori calderí 
ha augmentat reforços i presta servei 
d’atenció telefònica sense descans, amb 
torns rotatius entre el personal que es 
manté permanentment de guàrdia. 

D’altra banda, agents municipals 
han lliurat al voltant de 220 targetes 
moneder -facilitades per la Generali-
tat- que garanteixen l’ajut al menjador 
escolar de les famílies que n’eren be-
neficiàries. En aquesta mateixa línia, 
“hem garantit el repartiment d’ali-
ments del Rebost Solidari, amb 107 
famílies calderines que en són usu-
àries”. També s’ha intensificat el ser-
vei d’atenció domiciliària: “Tenim uns 
225 usuaris que gaudeixen de la tele-
assistència. Estem prestant suport a 
persones grans, majors de 80 anys, 
que viuen sols i no tenen una xarxa 
familiar per fer-los la compra d’ali-
ments o de productes farmacèutics 
de primera necessitat”.

Una altra de les qüestions que 
més preocupa a la ciutadania, i que 
així ho expressa l’Ajuntament després 
de rebre força consultes al respecte, 
és l’habitatge. En aquest sentit, l’Ofi-
cina Municipal d’Habitatge del consis-
tori està tramitant les ajudes que ha 
activat la Generalitat per a persones 
majors de 65 anys: “Una cinquante-
na de famílies podran beneficiar-se 
d’aquestes ajudes de fins a 200 euros 
en el seu lloguer”.

VIA PúbLICA | SERVEIS S.A.

S’incrementa la 
neteja i la desinfecció
Mentre duri la pandèmia les tasques de desinfecció es por-
ten a terme diàriament, de dilluns a divendres i els dissabtes 
al matí, a les zones que envolten el Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP), l’Estació d’Autobusos, i les entrades dels centres 
comercials Caprabo i Mercadona, a més de tot un recor-
regut setmanal pels carrers on hi ha establiments oberts.
L’empresa Gestió Municipal de Serveis SA, que té assu-
mits, entre d’altres, la neteja de la via pública i els ser-
veis de recollida de deixalles, ha pres noves mesures en 
relació amb la crisi sanitària. Entre d’altres, ha passat 
dels dos dies habituals a cinc dies per setmana i s’ha re-
forçat el servei d’hidronetejadora dels carrers de major 
concurrència de gent com ara l’avinguda de Pi i Mara-
gall i del carrer de Montserrat. També ha creat un equip 
especial d’hidronetejadora de les zones de major afluència 
com poden ser supermercats, petit comerç obert, bancs, 
farmàcies, CAP i parada de BUS.
Mentre duri el confinament s’ha suspès el servei de recolli-
da de trastos i mobles vells a domicili mentre que el servei 
de Recollida de Deixalles orgànica funciona al 100%, inclòs 
el Porta a Porta de les urbanitzacions. Per últim es manté 
la recollida d’animals morts quan sigui necessari.
L’empresa també ha fet una crida a la ciutadania recoma-
nant indicacions com la d’evitar deixar residus fora dels con-
tenidors, reduir al màxim el rebuig i evitar els plàstics d’un 
sol ús i en especial recordar que a les llars on hi ha un conta-
gi de COVID-19, no s’ha de reciclar, sinó llençar tot al rebuig.

Els ajuntaments adherits a l’Associació de municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), entre ells Cal-
des,  aplicaran fins al 9 d’abril una suspensió temporal 
del pagament dels seus títols propis i socials als que re-
alitzen serveis essencials.
Durant aquests dies, els busos urbans emetran un bitllet 
sense cost que no es lliurarà al viatger sinó que se’l queda-
rà el propi conductor. Això permetrà que els viatgers con-
tinuïn accedint al bus per la segona porta, sense haver d’in-
teractuar amb el conductor.
En tots els casos, l’oferta de transport té en compte el límit 
d’un terç de la capacitat dels vehicles, establert en la Re-
solució de la Generalitat SLT/737/2020, de 13 de març, per 
la qual s’adopten mesures complementàries per a la pre-
venció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.En el cas 
de Caldes de Montbui, a dia d’avui, només ha deixat de 
funcionar el bus urbà que prestava el servei als instituts.

Transport urbà gratuït
SERVEIS bÀSICS | AMTU

fent-se vigent des del mateix divendres 13 
de març. Aquesta mesura absolutament 
inèdita ha afectat més de 5.000 centres, 
més d’un milió i mig d’alumnes i més de 
70.000 docents. A Caldes, les xifres es 
tradueixen en quatre escoles de primà-
ria, tres escoles bressol municipals, dos 
instituts (a més de l’Escola Pia) i l’Escola 
d’Adults El Roure Gros. Aquests centres 
educatius segueixen tancats des del 13 de 
març i s’ha previst nova data de revisió 
–per possible obertura- passades les va-
cances de Setmana Santa, en ple tercer 
trimestre del curs vigent.  

A més dels centres educatius, 
l’Ajuntament de Caldes va anunciar el 
tancament al públic de tots els equipa-
ments municipals, afegint a la llista el 
mateix Ajuntament, la biblioteca, el Ta-
ller d’Art i l’EMM Joan Valls. 

GENT GRAN RECLUÏDA
A LES RESIDÈNCIES
Un dels estaments poblacionals més 

caldes de montbui segueix a l’expectativa quan ja han passat els primers 20 dies de confinament i comencen a fer-se públic els primers casos positius i de defuncions a causa del contagi de coronavirus entre la població 

55
persones infectades  
i 3 morts a Caldes 
segons les  dades 
oficials del 2 d’abril

200€
d’ajuts en el
lloguer és la 
quantitat amb què 
es podran beneficiar 
una cinquantena
de famílies 

225
usuaris que 
gaudeixen de la
teleassistència. 
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ls temps canvien i les 
noves formes de co-
municació s’imposen 
sobre les tradicionals. 
En moments de crisi 

s’ha de buscar la millor manera 
d’arribar a la notícia i en temps de 
confinament per la Covid-19, els ví-
deos en viu d’Instagram s’han re-
velat com una de les millors mane-
res d’arribar a la major part dels 
lectors i seguidors. És per això que 
des del diari Calderí vam escollir 
aquest sistema per entrevistar l’al-
calde de la vila, Isidre Pineda, que 
ens va posar al dia de les incidènci-
es i els últims moviments de l’ajun-
tament vers l’actual crisi pel coro-
navirus, a més d’explicar-nos com 
ho està vivint personalment. 

La primera pregunta és obligada. 
Com estàs?
Estic bé! Sortint al carrer el mínim 
indispensable, però preocupat. 
Preocupat com tots els calderins 
i calderines, per aquesta situació 
incerta. Una situació difícil en la 
qual estem patint com a societat. 
Hi ha moltes famílies que s’estan 
veient afectades i ho estan passant 
malament, directa o indirectament 
per la malaltia. Estem vivint una 
situació nova que és el confinament 
i tots plegats ho estem gestionant el 
millor que podem. Són dies perquè 
tothom doni el millor de nosaltres 
mateixos. Puc dir de primera mà 
que molts calderins i calderines ho 
estan fent per garantir els serveis 
bàsics de la nostra vila.

Poc podies esperar fa uns mesos 
quan vas guanyar les eleccions, 
una situació com aquesta.
De cap manera! Evidentment ens 
ha tocat viure i gestionar aquest 
moment i ho farem el millor 
possible, però no només això, la 
manera de treballar d’aquests 
dies està sent molt abrupte i 
estem intentant fer funcionar 
l’Ajuntament i els serveis bàsics a 
través del teletreball, però aquesta 
manera de funcionar no l’havíem 
fet servir mai. Mai m’hauria 
imaginat que aquesta legislatura 
tindria un moment tan complicat 
com aquest. Probablement això 
ens obligarà a replantejar moltes 
coses al llarg del mandat. Ara 
estem centrats a superar aquesta 
crisi sanitària el millor possible i 
centrant tots els esforços perquè 
Caldes sigui un poble on la gent es 
quedi a casa i hi hagi el mínim de 
situacions conflictives possibles 

ENTREVISTA | ALCALDE DE CALDES DE MONTBUI

Parlem per instagram live amb l’alcalde isidre Pineda, repassant la situació de caldes durant el confinament

Albert San Andrés

E

i després haurem de veure com 
reconduir el futur, tot i que ja 
estem pensant.

Com ho estem fent a Caldes?
Ho estem fent bé. Gairebé tothom 
ha entès la importància i la gravetat 
de la situació i s’està quedant a 
casa. Això no vol dir que existeixin 
situacions concretes que des de la 
policia local s’hagin detectat, posant 
algunes multes flagrants que ronden 
la seixantena. Però a Caldes estem 
tranquils i mantenint les mesures de 
precaució i confinament, que és la 
millor manera de combatre cadascú 
de manera personal aquesta crisi. 
Si ens quedem a casa, aturarem el 
virus. D’altra banda, estem posant 
molts esforços perquè els serveis 
bàsics segueixin funcionant: 
parlo del servei de neteja viària, 
la recollida de deixalles o l’atenció 
social. Estem treballant per garantir 
aquesta seguretat, però els calderins 
i calderines, que és el millor que puc 
dir, han entès aquesta situació.

Segons dades oficials (a dia 
2/4), tenim 55 casos d’infecció. 
És important que la ciutadania 
conegui aquesta xifra?
Malauradament no som una 
excepció i la Covid-19 ens està 
afectant com a tothom. Hi ha 
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un exemple que li ha tocat viure en 
primera persona. Ningú s’escapa 
de la Covid-19.

S’està criticant molt la gestió del 
govern espanyol d’aquesta crisi. 
S’hauria d’haver previst amb 
més eficàcia?
Quan hagi passat aquesta situació 
serà el moment de valoracions. No 
vull entrar en unes crítiques molt 
dures però crec que s’està actuant 
d’una manera lenta. El govern de 
la Generalitat va estar a l’alçada 
i va prendre consciència des del 
primer moment de la gravetat 
de la situació. Hi ha moltes 
qüestions que encara preocupen 
als ciutadans, com per exemple 
que passarà amb els lloguers, 
amb els autònoms, amb el petit 
comerç i de proximitat. Nosaltres 
des de Caldes ja podem procurar 
fer plans de xocs econòmics, 
probablement de referència, molt 
potents de fins a un milió d’euros. 
Però això va molt més enllà. Si no 
es prenen mesures en l’aspecte 
econòmic, passarem situacions 
complicadíssimes i el govern 
espanyol ha de respondre el més 
aviat possible. Tots plegats haurem 
de treure conclusions i depurar 
responsabilitats. En aquests 
moments hem de remar el màxim 
possible tots units.

En l’àmbit calderí s’espera 
cap situació crítica a nivell 
empresarial o d’entitats?
Això passarà a tot el país. Ha estat 
una aturada econòmica sobtada i 
molt brusca. No tinc les xifres, però 
hi ha molts calderins afectats per 
expedients de regulació temporals. 
A Caldes tenim moltíssim comerç 
local, centenars de botigues que 
han hagut de tancar, famílies que 
no ingressen ni un euro i que han 
de pagar lloguers i hipoteques 
i amb la incertesa de veure que 
passa amb el lloguer comercial. 
Tota aquesta incertesa és molt 
gran i des dels estaments superiors 
s’hauran de prendre mesures 
tenint en compte que aquesta és 
una situació excepcional. Des de 
l’ajuntament intentarem estar a 
l’alçada d’aquestes mesures. Hem 
habilitat un pla de xoc econòmic, 
mesures fiscals, per les famílies 
i pel comerç local, però això ha 

famílies afectades i que han perdut 
persones estimades, a les quals 
vull fer arribar el meu condol. 
A l’hospital de Mollet hi ha 12 
ingressats per aquest aspecte. Són 
dades que s’han d’explicar perquè 
tothom prengui consciència. El 
virus ja ha arribat al carrer, però 
si tothom es queda a casa, és la 
millor manera de sortir d’aquesta 
situació. Intentem no estigmatitzar 
territoris concrets, només donar 
el missatge que la gent es quedi 
a casa. Aquesta ha estat una de 
les qüestions més dures que hem 
hagut d’afrontar, ja que la gent que 
ha mort pel virus, no han pogut 
tenir una vetlla com pertocaria i 
és una de les situacions més dures 
que m’han tocat gestionar, ja no 
com alcalde, sinó en tots els anys 
que porto en política municipal.

La regidora Ángeles Llive ha 
tornat a casa després de patir 
el virus. Has pogut estar en 
contacte amb ella?
Diàriament. A més de companya 
és una bona amiga. De broma 
deia que quan es recuperés seria 
la millor regidora de salut del 
país. L’Ángeles és una lluitadora, 
que per sort ja està a casa i s’està 
recuperant. Els símptomes que 
ens explicava són complicats. És 
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Isidre Pineda: “En aquests moments hem 
de remar el màxim possible tots units”

“Estic descobrint que 
en moments així surt el 
millor de les persones”

d’anar més enllà i des del govern 
de la Generalitat i de l’estat s’haurà 
de fer alguna cosa perquè el shock 
econòmic és molt preocupant.

En l’àmbit personal, com estàs 
vivint aquests dies?
No m’havia imaginat mai que 
estaria estressat a casa meva. Del 
teletreball, una situació nova, hem 
d’aprendre tots. Quan arribem 
a casa és per desconnectar, però 
trobo que un dia ordinari pot tenir 
sis o set videoconferències i desenes 
de trucades, moltíssimes situacions, 
també una angoixa personal en veure 
que hi ha molta gent que ho està 
passant malament i a més procurant 
donar el millor de mi mateix i el 
millor de l’ajuntament, ja que els 
treballadors així ho estan fent. Estic 
descobrint que en moments així surt 
el millor de les persones.

Parlant de pantalles, a què estàs 
enganxat aquests dies?
Sóc molt cinèfil. M’agrada estar 
connectat a alguna sèrie o 
pel·lícula, però aquests dies ho 
estic fent molt poc. Sóc molt de 
Stranger Things i Peaky Blinders, 
però aquests dies, on la identitat 
digital està sent tan rellevant, he 
descobert The Circle, tot i que no 
sóc gaire de realities. Confesso 
que el que faig després d’un dia 
complicat és posar un bon vinil i 
relaxar-me amb bona música. 

La música, una altra de les 
iniciatives que tenim aquests 
dies, amb l’EMM Joan Valls 
fent música en viu als vespres. 
Quines cançons posaries?
A nivell musical vaig des de David 
Bowie a Daft Punk, però hi ha 
una que vull dedicar a totes les 
persones que estan de cara al 
públic, prestant els serveis bàsics, 
especialment els sanitaris. Heroes 
de Bowie. M’encanta!

Un dels productes estrelles 
aquests dies ha estat el paper 
higiènic. Tens molts?
No ho ser dir, crec que els suficients. 
No vaig arrasar, però n’hauré de 
comprar aviat. Estic intentant 
comprar el màxim possible a casa 
i estem desenvolupant diverses 
iniciatives on-line i comerç a casa. 
M’està funcionant bé i és una bona 
manera de no haver de sortir.

El gos és la millor excusa per 
sortir al carrer. En tens?
No en tinc perquè visc en un pis. 
M’agradaria tenir-ne però passo 
moltes hores fora de casa. Potser 
quan deixi la política en tindré un. 
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Parlem amb Carles Monsó, metge de 
família del CAP de Caldes perquè ens 
expliqui en primera persona com està 
vivint aquesta pandèmia.

· Com està vivint el CAP l’arribada 
del coronavirus?
Amb preocupació, perquè en principi 
una cosa que semblava que havia de 
ser una epidèmia vírica semblant a la 
de la grip ha arribat com incrementa-
da quant a volum d’infectats i a grave-
tat. Ens esperàvem que arribés alguna 
cosa semblant però no d’aquestes di-
mensions. A l’ambulatori estem entre 
sorpresos i al límit de la nostra capaci-
tat de funcionament. Potser no tenim 
tant volum de gent a nivell presenci-
al però tenim molta gestió telefònica, 
molts domicilis de persones que com 
no es poden desplaçar se li ha de donar 
suport també i ho fem amb menys per-
sonal. Tenim molta gent apartada de 
l’assistència i de l’atenció perquè a la 
que un company té febre se l’ha d’apar-
tar dues setmanes fins que no arriben 
els tests, se li fan les proves i es confir-
ma que no té el coronavirus...Nosaltres 
sí que som una font de contagis per-
què per les nostres mans passa la gent.

· En algun moment se us va informar 
que la pandèmia seria d’aquest tipus?
Se’ns va dir que seria així però clar, 
una cosa és que se’ns adverteixi que ve 
una epidèmia, que a Itàlia està provo-
cant estralls, però veure-ho tu al dia a 
dia és molt diferent. Quan veus el tema 
de la Xina era una cosa inicial, molt llu-
nyana i teníem les dades de com havia 
anat l’epidèmia. Vam veure que a Itàlia 
es comportava d’una manera diferent. 
Vam pensar que nosaltres som una mica 
com els italians i la cosa aniria per aquí. 
Sabíem que alguna cosa gran venia cap 
aquí però pensàvem que no tant. Aquí 
s’han pres de manera més precoç mesu-
res que a Itàlia van tardar més a adop-
tar. Aquí l’arribada del coronavirus ens 
ha agafat més preparats tot i que la di-
mensió del que ens ha arribat ha estat 
superior del que es pensava que vindria.

· Som conscients del seu ràpid contagi?
Estem parlant d’un virus que es trans-
met vuit vegades més ràpid que el virus 
de la grip. Coneixem virus de la matei-
xa família però aquest en concret és 
la primera vegada que apareix. Altres 
virus de la mateixa família que havi-
en arribat no tenien aquesta taxa de 
transmissibilitat. A més, afecta grups 
de població d’una manera molt dispar. 
El virus de la grip quan entra en una 
casa, tots agafen la grip. Hi ha gent que 
el coronavirus se li manifesta d’una 
forma totalment asimptomàtica i al-
tres d’una forma més greu de manera 

Carles Monsó: “El gran problema del 
coronavirus és que el pic de la seva 
incidència s’ha manifestat en 15 dies”

SALUT | METGE DEL CAP DE CALDES

Jordi Rius

Carles Monsó ens ha explicat al detall la situació. > cedida

respiratòria, i tot això dins d’un mateix 
nucli familiar. D’aquesta manera, gent 
que no està demostrant símptomes l’es-
tà transmetent als altres. El virus de la 
grip és com si el veiessis ja en una per-
sona. En aquest cas, molta gent que no 
sabia que tenia el coronavirus l’ha estat 
transmetent a la resta de la població.

· Hi ha casos de gent que ha passat la 
malaltia i no se n’ha adonat?
Bé, això s’està estudiant. L’Oriol Mitjà, 
metge investigador de malalties infec-
cioses i salut global de l’Institut de Re-
cerca Germans Trias i Pujol, i tot el seu 
equip d’investigació donen un marge 
de 14 dies. Si en aquests dies no has fet 
símptomes, és que possiblement has 
tingut la malaltia i t’has curat o és que 
no l’has tinguda. Donen 14 dies perquè 
diuen que entre el 4rt i 5è dia són els 
dies d’aparició de símptomes i després 
veuen que la càrrega viral que en tot-
hom que han estudiat s’ha negativit-
zat. De les sèries estudiades a la Xina, 

“Confinar-se al 
domicili de moment 
és la mesura lògica, 
urgent i única 
d’intentar evitar la 
transmissió”

“L’arribada del 
coronavirus ens 
ha agafat més 
preparats que a 
Itàlia tot i que la 
dimensió del que 
ens ha arribat ha 
estat superior”

Carles Monsó, 
metge del caP joan 
mirambell i Folch
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cap a l’estiu, aquest virus a més de 26 
graus s’inactiva. Tot juga a favor nos-
tre: cada vegada més gent immunitza-
da i més calor ambiental.

· Si hi haguessin hagut  més testos de 
detecció s’hauria estès tant?
Sempre s’havia dit que poder detec-
tar en un moment donat qui està afec-
tat encara que no tingui símptomes 
hauria estat una molt bona mane-
ra de poder limitar una mica l’exten-
sió de la malaltia. El problema és que 
no hi ha kits. La indústria farmacoqu-
ímica no va donar l’abast per fabricar 
tants kits. No és una cosa de Catalu-
nya ni d’Espanya sinó a nivell del món. 
A cada país per on ha passat aquest 
virus l’alarma ha generat la necessitat 
de consum d’aquests kits, mascaretes, 
ulleres, bates... s’ha esgotat el materi-
al sanitari a tot el món.

· Com vius aquest homenatge que 
cada vespre la ciutadania fa cap als 
sanitaris sortint als balcons?
Amb molta calidesa. He d’agrair a la 
gent el reconeixement i el suport que 
ens donen. Penso que hem d’aplaudir la 
gent perquè d’alguna forma senti que 
els sanitaris treballen en benefici d’ells. 
D’alguna manera estan aplaudint una 
tasca que per a nosaltres és el nostre 
dia a dia. A alguna persona que li he 
preguntat li he posat un exemple molt 
senzill. Entenc que la feina rutinària di-
ària d’un policia és dir a la gent què ha 
de fer i què no, parar-te si estàs creuant 
amb un semàfor en vermell o posar-te 
una multa si aparques malament. A 
part d’això, espero que el dia que hagi 
de detenir un criminal es trenqui la 
cara amb ell. El nostre cas és el mateix. 
Tenim una rutina, fem receptes, visites, 
coses molt banals i vas fent seguiment 
de patologies més o menys cròniques. 
Jo crec que la gent en aquesta situa-
ció espera que ens trenquem la cara 
pel virus.  Amb la qual cosa, no estic 
fent més del que penso que hem de fer.

· L’esclat del coronavirus ha estat 
una prova de foc per al sistema de 
salut català?
El Servei Català de Salut penso que ha 
generat una xarxa molt potent d’hospi-
tals propis i concertats que penso que 
està absorbint força bé aquest cop. Ara 
bé, l’ha portat al límit perquè cap siste-
ma de salut del món estava preparat per 
una cosa d’aquesta magnitud. Hem vist 
quina és la capacitat de créixer per in-
tentar absorbir-ho tot. S’han posat llits 
on era impensable que es posessin llits. 
S’estan obrint hospitals de campanya... 
El que passa és que és un virus que afec-
ta tant als pacients com als professionals 
sanitaris. Per això, comencem a tenir 
metges malalts, infermeres malaltes i 
alguna mort en el món sanitari.

han vist que hi ha una sèrie de pacients 
que continuen presentant detecció de 
virus en secrecions de saliva i mucosi-
tat nasal en quantitats mínimes però 
ja passats aquests 14 dies. El dubte és: 
aquesta gent és capaç de contagiar o 
no? No ho sabem. El que es continua 
aconsellant són 14 dies de confinament.

· Els calderins i calderines segueixen 
fil per randa les pautes de confina-
ment estipulades?
Veig que la gent està molt consciencia-
da. Ens truquen en lloc de venir. La gent 
que ve a l’ambulatori entenem que ho fa 
per motiu de gravetat i no ha tingut una 
altra opció que desplaçar-se i els atenem 
més ràpid perquè hi ha menys pressió 
assistencial. Una bona mostra que la 
gent està seguint les indicacions de con-
finament és que en alguns moments les 
línies telefòniques es col·lapsen, tant les 
de l’ambulatori com les que ha facilitat 
el govern de la Generalitat.

· Que aconseguim amb el confinament?
Confinar-se al domicili de moment és la 
mesura lògica, urgent i única d’intentar 
evitar la transmissió. Tot això fins que 
no aconseguim trobar algun producte 
o substància que puguem donar a la 
gent que hagi estat susceptible d’ha-
ver-se encomanat

· El confinament no acabarà doncs 
amb el virus?
No, el virus continuarà estant a l’entorn 
però si més no, el que farem és confinar 
els petits brots que hi pugui haver al do-
micili perquè no s’estengui a la resta de 
la població. El gran problema d’aquest 
virus, tot i que afectarà menys gent que 
la grip, l’any passat va haver-hi 500.000 
registres de grip a tot l’Estat, és que tot 
el pic de la incidència de la malaltia s’ha 
manifestat en 15 dies. La grip es mani-
festa en 5 o 6 mesos i el sistema sanita-
ri té temps per absorbir tot el volum de 
gent que cau malalta. Amb el confina-
ment a casa, si podem fer que el conta-
gi no sigui en 15 dies sinó que s’allargui 
al llarg de tres mesos aconseguirem no 
col·lapsar el sistema sanitari.

· I a casa com hem de fer el confina-
ment si algun membre de la família té 
símptomes de tenir el coronavirus?
A casa aconsellem que les unitats famili-
ars es confinin a casa i si algun dels seus 
membres comença a tenir símptomes 
de la malaltia ha de fer un confinament 
extra a part de la resta. En aquest cas, es 
tracta de no compartir espais comuns.

· Com es preveu que evolucionin els 
contagisdel Covid-19?
Anirem tenint contagis de més o menys 
volum de gent fins a l’estiu. Comptem 
que la població s’anirà immunitzant 
poc a poc i com que anem avançant 
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sidre Pineda, alcalde de 
Caldes de Montbui, va 
anunciar, el passat 19 de 
març, el pla de xoc que 
ha dissenyat el consisto-

ri per mitigar l’impacte de la crisi 
del Covid-19 en la ciutadania cal-
derina. El govern local ha acordat 
destinar un milió d’euros del pres-
supost municipal a l’articulació de 
mesures per reduir l’impacte eco-
nòmic i social que aquesta crisi sa-
nitària està tenint, inqüestionable-
ment, sobre la població.

El pla de xoc de Caldes de 
Montbui es desplega a través de tres 
grans àmbits d’actuació. El primer 
fa referència a mesures fiscals, i es 
detallen en la supressió de la taxes 
i impostos com la taxa de les deixa-
lles als comerços, la taxa d’ocupació 
de via pública per a terrasses i bars, 
i la flexibilitat i ajornament d’alguns 
tributs com l’IBI i l’IVTM.

També s’han aprovat mesures 
socials per alleugerir la despesa fa-

1 milió d’euros per 
pal·liar els danys

I
Ivette Hijano miliar com la supressió de les quo-

tes a les Escoles Bressol Munici-
pals, l’Escola de Música Joan Valls 
i el Taller d’Art Manolo Hugué. Per 
últim, també s’han pres mesures de 
dinamització comercial que perme-
tin reduir els efectes sobre el co-
merç local de proximitat.

La primera bateria de propos-
tes concretes ja sumen al voltant 
de 650.000€, i  Pineda va avançar 
que en els propers dies l’Ajunta-
ment establirà com a prioritària 
la definició de noves mesures i es 
durà a terme el desplegament del 
pla de xoc.

 
MESURES FISCALS 
· Supressió de la taxa de deixalles 
per a comerços, indústries i des-
patxos (autònoms) del 1r i 2n tri-
mestre de 2020.
· Supressió de la taxa d’ocupació de 
via pública per a terrasses de bars 
i restaurants durant tot l’any 2020
· Supressió de la taxa d’ocupació 
al Centre d’Iniciatives Empresa-
rials Caldes Emprèn durant tot 
l’any 2020.

ECONOMIA LOCAL | AJUTS

· Flexibilitat i ajornament d’alguns 
tributs com l’IBI (el període de co-
brament s’amplia fins al 20 de de-
sembre); i l’IVTM (el termini vo-
luntari de pagament s’ajorna fins 
a l’1 de juliol del 2020). 

MESURES PER A FAMÍLIES 
· Escoles Bressol Municipals Ge-
gant del Pi i la Lluna (supressió de 
les quotes des de febrer fins a final 
de curs 2019/2020).
· Escola d’Adults, Escola Munici-
pal de Música Joan Valls i Taller 
d’Art Municipal Manolo Hugué  
(s’eliminarà el rebut del mes que 
no es presti).
· Supressió del copagament del 
Servei d’Atenció a Domicili

COMERÇ LOCAL
· Impuls de la plataforma de co-
merç on line.
· Dinamització del comerç local. 
· Zona blava gratuïta per als clients 
del comerç local fins a final d’any.
· Eliminació de la taxa per als pa-
radistes del Mercat Setmanal des 
de març de 2020 fins finals d’any. 

L’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, en una de les reunions telemàtiques amb regidors del govern calderí. > cedida

Ajuntament de Cal-
des de Montbui te-
nint en compte les 
circumstàncies ac-
tuals i les mesures 

de confinament a causa de la 
crisi sanitària del Covid-19, posa 
en marxa la iniciativa “T’ho por-
tem a casa” adreçada al petit co-
merç local i centrada en el repar-
timent a domicili de la mà de la 
també empresa calderina Passo 
de Cuinar.
“Aquesta és, evidentment, una 
mesura que prenem des de 
l’Ajuntament en aquesta pri-
mera fase de confinament, ja 
que el comerç de proximitat 
està patint molt”, explicava l’al-
calde de la vila, Isidre Pineda, en 
roda de premsa telemàtica ce-
lebrada ahir, dijous 2 d’abril. 
“Al voltant de 300 comerços 
no tindran cap ingrés aquests 
dies, el que es tradueix en 300 
famílies que ho estan passant 
molt malament”, afegia Pine-
da. A aquest col·lectiu “el tin-
drem molt en compte”, seguia 
l’alcalde, “també en la següent 
fase, és a dir, després del con-
finament, quan preveiem que 
serà molt complexa la recupe-
ració econòmica”.

La campanya “T’ho por-
tem a casa” es dirigeix al comerç 
local, el qual veient-se obligat a 
tancar les seves portes i deixar 
d’oferir el seu producte i/o ser-
vei, pot resultar de gran utili-
tat per seguir la seva activitat 
amb més o menys normalitat:  
“Aquesta experiència pretén 
ajudar al petit comerç local i 
a totes les famílies perquè pu-
guin abastir-se sense haver de 

sortir de casa i així contribuir 
a reduir el contagi del virus”, 
explicava el consistori en un co-
municat adreçat als mitjans la 
setmana passada.

L’Ajuntament engega la 
iniciativa de la mà de l’empre-
sa calderina Passo de Cuinar, 
un operador online que fins ara 
treballava amb restaurants de la 
vila distribuint les comandes que 
es realitzen des de la seva pàgi-
na web, a domicili. 

Tots aquells comerciants 
locals que puguin vendre en 
línia, “rebran ajuda per pujar 
els seus productes a la pàgi-
na web www.passodecuinar.
com, per facilitar la compra 
dels seus clients”, seguia ex-
plicant el consistori en el comu-
nicat. Isidre Pineda insistia en el 
fet que tot aquell petit comerci-
ant que necessiti qualsevol ajuda 
pot adreçar-se a La Piqueta, des 
d’on serà assessorat. L’acord per 
a aquest tipus de noves coman-
des online i distribució a domi-
cili s’estableix entre privats i els 
comerços que vulguin adherir-hi 
poden posar-se en contacte amb 
La Piqueta trucant al 93 862 70 
25 i A/e. lapiqueta@caldesde-
montbui.cat.

D’altra banda, i apel·lant a 
l’esperit solidari que s’està inten-
sificant en la població aquests 
dies de confinament, des de 
l’Ajuntament es fa una crida a 
tots aquells comerços i/o em-
preses calderines que disposin 
de material susceptible de ser 
d’ajut per a persones vulnera-
bles, que s’adrecin a la Policia 
Local de Caldes de Montbui per 
fer-ne entrega.

Nova campanya 
per incentivar el 
petit comerç local 

COMERÇ | INICIATIVA 

L’

T’HO PORTEM A CASA#joemquedoacasa #joactuo

Adaptació de la marca comercial calderina “Shop in Caldes” amb la nova 
iniciativa de distribució a domicili.> aj. caldes

l’ajuntament dissenya un pla de xoc amb mesures socials i fiscals 
que ajudin a fer front les conseqüències econòmiques del coronavirus
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Escoles tancades

Divendres 13 de març les escoles es van 
llevar buides d’alumnes... una de les 
primeres aplicacions del nou decret del 
govern feia que alumnes de primària 
i secundària es quedessin a casa 
esperant les noves ordres que s’han 
anat ampliant fins al confinament total 
de la població. Classes telemàtiques, 
activitat per la xarxa i lliçons virtuals 
són les eines que utilitzen docents i 
pares per poder continuar avançant en 
les matèries estipulades.
A la imatge, un ciutadà passeja el 
seu gos davant l’Escola El Calderí i 
l’Institut Pic del Vent el primer dia de 
la inactivitat a les aules.

L’educació és 
per millorar la 
vida dels altres 
i deixar el món 
millor de com 
el vem trobar. 
Marian
Wright Edelman

“

“

CORONAVIRUS EN IMATGES | 1312 | CORONAVIRUS EN IMATGES

> Quim Pascual
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el departament d’educació ha establert uns criteris dirigits als centres educatius per dur 
a terme la tercera avaluació i el seguiment de l’alumnat durant el confinament

El tercer trimestre 
començarà sent virtual

Les aules de les escoles i centres educatius de tot Catalunya segueixen buides, i passaran a ser virtuals a l’inici del tercer i últim trimestre del curs 2019/2020.> arXiu

EDUCACIÓ | CURS 2019/2020

l Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de 
Catalunya va comunicar, 
dimarts passat, que el 
tercer trimestre d’aquest 

curs acadèmic començarà online i serà 
avaluable. Per aquest motiu, Educa-
ció ha establert uns criteris que ja ha 
adreçat a les direccions de tots els cen-
tres educatius, que estableixen com ha 
de ser l’avaluació d’aquest darrer tri-
mestre, el qual començarà -inevitable-
ment- durant el confinament a causa 
del Covid-19.

Pel que fa a les avaluacions del 
segon trimestre, en escoles i instituts 
només es tindran en compte els resul-
tats dels alumnes fins al 12 de març, 
data en què es van tancar tots els cen-
tres educatius.

Després de les vacances de Set-
mana Santa, la docència haurà de 
ser virtual i, segons el Departament, 
“l’avaluació serà qualificadora i per-
sonalitzada, tenint en compte les li-
mitacions de cada alumne”. Caldrà 
també, en aquestes circumstàncies, 
redissenyar els criteris avaluadors de 
cada centre per adaptar-los a les limi-
tacions formatives i personals amb les 
que es pugui trobar cada alumne, du-
rant aquest temps de confinament.

En aquests dies, les famílies van 
rebent notícies del seu centre d’edu-
cació, els quals han hagut de valorar 
la manera més senzilla en què podran 
mantenir les tasques educatives i com 
aquestes podran ser, alhora, avaluables 
de cara al trimestre vinent. 

LES ESCOLES MANTENEN EL 
CONTACTE AMB LES FAMÍLIES
Fins a dia d’avui i des del decret de fase 
d’alerta per part de l’Estat, les escoles i 
centres educatius calderins han mantin-
gut el contacte amb el seu alumnat i les 

E
Ivette Hijano 

seves respectives famílies, i els han ani-
mat a seguir amb les rutines escolars i 
d’aprenentatge durant el confinament.

A l’Escola Pia de Caldes, per 
exemple, “estem treballant –des del 
primer dia de tancament de les aules- 
amb diferents eines tecnològiques se-
gons les edats”, explica Gregori Martí-
nez, el director del centre, qui afegeix 
que “la idea és mantenir el treball i 
les rutines diàries de l’alumnat”.

Més enllà, però, de la bona inten-
ció de mantenir les rutines escolars i, 
a partir de Setmana Santa, continuar 
amb el trimestre escolar online, “la si-
tuació de totes les famílies no és la 
mateixa”, aclaria Martínez. “Tenim 
famílies confinades que poden aju-
dar els seus fills, però algunes han 
de fer teletreball i no poden aju-
dar-los, especialment als més pe-
tits”, la qual cosa dificulta molt la futu-
ra i quasi immediata tasca dels centres 
per poder avaluar les tasques virtuals 
en el trimestre vinent.

D’altra banda, i dins de la branca 
d’educació no regulada, l’EMM Joan 

“Tenim famílies 
confinades que 
poden ajudar els 
seus fills, però 
algunes han de 
fer teletreball i no 
poden ajudar-los, 
especialment als 
més petits”

Gregori Martínez
director de 
l’escola Pia
de caldes

Valls ha estat oferint el manteniment 
de l’aprenentatge musical a l’alumnat 
durant aquest confinament des de l’ini-
ci. El seu professorat s’ha posat en con-
tacte amb les famílies per fer el segui-
ment de les assignatures de música i 
oferir classes virtuals d’instruments.

El mateix passa al Taller d’Art 
Manolo Hugué, centre educatiu muni-
cipal, el qual va fer arribar per carta a 
les famílies del seu alumnat que “tan 
el professorat com el personal no 
docent faran l’esforç que calgui per 
acabar el curs el millor possible, in-
tentant recuperar les classes dels 
tallers anuals de pintura i dibuix, 
gravat i fotografia abans de l’estiu”.

SUPRESSIÓ DE QUOTES
Des de l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui s’ha acordat aturar temporalment 
el cobrament de les quotes tant del 
Taller d’Art com de l’Escola de Músi-
ca Municipal Joan Valls. D’aquesta úl-
tima s’han comunicat que “malgrat 
l’esforç que es realitza des del cen-
tre per mantenir la formació a dis-

tància, s’entén com una atenció a 
l’alumnat”. Així doncs, i quan tot es 
normalitzi, “es passarà el cobrament 
de les quotes corresponents fins a la 
meitat de març i de la resta de serveis 
que es puguin prestar més endavant 
quan es recuperi la normalitat”.

El consistori també ha previst la 
supressió de les quotes de les Esco-
les de Bressol Municipals, significant 
“una de les mesures importants que 
hem previst en el nostre pla de xoc 
per pal·liar els efectes econòmics del 
coronavirus”, explicava Isidre Pineda, 
alcalde de la vila en l’entrevista en di-
recte cedida a aquest mitjà a través del 
canal d’Instagram Live. Des del mes de 
febrer fins a final de curs, les famílies 
usuàries d’aquests centres educatius 
no hauran de fer front a la quota, ni a 
l’acollida: “Hem pres aquesta mesu-
ra perquè hi haurà uns mesos en què 
no s’estarà prestant el servei muni-
cipal, i hem volgut adoptar aquesta 
mesura fins a final de curs preveient 
que pot ser un estalvi important per 
a les famílies”.
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entrevista a manel ruiz, inspector en cap de la Policia local de caldes de montbui

es autoritats policials 
-juntament amb les sa-
nitàries- estan sent fi-
gures essencials du-
rant la fase d’alarma 

decretada per l’Estat. Els agents 
de la Policia Local i Mossos d’Es-
quadra vetllen per la seguretat de 
la ciutadania, i sense descuidar les 
seves tasques habituals, amplien 
el seu ventall de servei per abastir 
-en el màxim de les possibilitats- les 
noves necessitats que sorgeixen en 
una societat confinada. Els agents 
policials, per exemple, estan distri-
buint mascaretes al personal de ser-
veis bàsics, i també agents munici-
pals han estat els responsables de 
repartir les targetes moneder per 
als ajuts de menjador escolar a les 
famílies calderines beneficiàries. 

· Entenem que aquests dies han 
estat un autèntic maldecap per 
a la Policia Local a l’hora d’orga-
nitzar-se, fer front a les noves ne-
cessitats i mantenir les tasques 
anteriors… Com ho heu gestionat 
a Caldes de Montbui?
La Policia Local  s’organitza a tra-
vés d’un sistema d’escamots, és a 
dir, grups de treball, i  quadrants 
que permet la cobertura més am-
plia tenint en compte el personal 
del qual disposem.
Des de l’activació de l’alarma, s’ha 
reestructurat el quadrant per tenir 
efectius en tots els àmbits: rural, 
urbanitzacions i nucli urbà. I s’ha 
incorporat a l’organització diària 
recursos com els Agents de Mobi-
litat, ara convertits en Agents Cí-
vics, i els voluntaris de Protecció 

La Policia diversifica la seva 
actuació en el context d’alarma L

Ivette Hijano

Sí, s’han imposat actes d’infrac-
ció per no respectar les disposici-
ons sobre confinament que esta-
bleix  el Real Decreto d’Alarma i 
aquesta setmana hem intensificat 
el control. De moment, hem impo-
sat una seixantena d’actes d’infrac-
ció i esperem que cada vegada si-
guin menys, voldrà dir una major 
consciència de la població.

· Fins a quin punt ha estat neces-
sari implantar aquesta mesura 
restrictiva de mobilitat?  
A la Policia Local, en el marc d’un 
context d’alarma, no li pertoca 
fer aquesta valoració. Existeix un 
consell de seguretat nacional amb 
accés a professionals sanitaris i ex-
perts que és qui analitza la situa-
ció, els escenaris previs als nostres 
(com la Xina i Itàlia) i l’impacte de 
les mesures necessàries.
La nostra missió és protegir i servir 
la ciutadania i per garantir aques-
ta protecció és vital fer respectar 
les ordres d’aquells que lideren la 
lluita contra aquesta pandèmia. 
   
· I la majoria de la població calde-
rina l’està respectant?  
La població del nostre munici-
pi, després de 36 anys servint-la, 
puc assegurar que té un alt grau 
de responsabilitat i civisme i està 
responent molt bé a totes les me-
sures dictades.
 
· Quines són les recomanacions 
generals dirigides a la ciutadania 
i que siguin de vital importància?  
Hi ha una recomanació contun-
dent i absolutament necessària: 
quedeu-vos a casa. I una altra 
que ens servirà a tots i a totes per 
fer les coses bé: consulteu només 
fonts oficials d’informació, no feu 
córrer rumors i respecteu ordres 
i recomanacions.

La Policia Local ha ampliat recursos per donar servei durant aquest decret d’estat d’alarma. A la imatge, un agent lliurant 
la targeta moneder, mantenint la distància de seguretat i amb l’equip de protecció per evitar el contagi. > AJ. CALDES

SEGURETAT CIUTADANA | ENTREVISTA

Civil. També tenim personal de su-
port ajudant en tasques de protec-
ció, manteniment i desinfecció dels 
equipaments.
Per fer tot això comptem amb 
l’equip bàsic d’autoprotecció: 
mascaretes, guants, gel i materi-
al de desinfecció dels vehicles i els 
equipaments. La situació actual de 
confinament  ha reduït molts tipus 
d’incidències i tasques que abans 
eren habituals i això ens permet 

orientar pràcticament el 100% del 
treball policial a assegurar les me-
sures establertes en el Real Decret 
d’estat d’Alarma.
 
· Els desplaçaments han quedat 
restringits a només els impres-
cindibles. Si no es compleixen 
aquestes restriccions de mobi-
litat, es poden interposar sanci-
ons. Ha fet falta prendre aquesta 
mesura a Caldes?

“La situació actual de 
confinament  ha reduït 
molts tipus d’incidències 
i tasques que abans eren 
habituals i això ens permet 
orientar pràcticament el 
100% del treball policial 
a assegurar les mesures 
establertes en el Real 
Decret d’estat d’Alarma”

“La nostra missió és 
protegir i servir la 
ciutadania i per garantir 
aquesta protecció és 
vital fer respectar les 
ordres d’aquells  que 
lideren la lluita contra 
aquesta pandèmia”

La declaració de l’estat d’alarma 
per gestionar la crisi sanitària de 
la Covid-19 limita la llibertat de 
circulació de persones i determi-
na per a quines activitats es pot 
circular per les vies d’ús públic.
Per tal de facilitar als ciutadans i 
els agents de la policia la compro-
vació que un desplaçament deter-
minat corresponen a una activi-
tat autoritzada, s’ha elaborat un 

La Policia Local ha impulsat una 
iniciativa per celebrar els aniver-
saris dels infants de la vila durant 
el confinament. L’objectiu és que 
puguin gaudir d’una felicitació -en 
vídeo- molt especial malgrat la situ-
ació en què es troben. Les famílies 
interessades han d’escriure a comu-
nicacio@caldesdemontbui.cat indi-
cant el nom de l’infant, els anys que 
fa, el dia en què es vol rebre el vídeo 
i un número de telèfon on rebre’l. 

MObILITAT | CERTIFICATS OFICIALS POLICIA | INICIATIVA 

Accés directe al model de certificat 
de desplaçament autoresponsable

La Policia felicita 
els anys als infants

model de declaració autorespon-
sable, en el marc del Pla d’actua-
ció del PROCICAT per malalties 
emergents activat en fase d’emer-
gència-1.
El model de certificat es pot des-
carregar a través de l’enllaç cal-
desdemontbui.cat/coronavirus, i 
també des del web de la Genera-
litat de Catalunya i del Departa-
ment d’Interior.
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1. Encomanes la teva  
compra o el teu sopar

3. El nostre  
repartidor el recull

2. El restaurant o  
botiga ho prepara

4. Te l’entrega a  
casa sense contacte

Entra a passodecuinar.com

Passodecuinar s’adapta a la situació excepcional 
que estem vivint per contrubuir al bé comú.

Carrer de la Canal, 8
08140 Caldes de Montbui

restaurant@namadrona.com

Restaurant · Food Truck · Càtering
preparalapasta@namadrona.com

Restaurant_ PreparaLaPasta_

93 862 68 31 · 662 477 727 · www.namadrona.com

JAUME MATEU ROIG
ADRIÀ MATEU BALAGUER

Pl. de l’Àngel, 2n 2a
CALDES DE MONTBUI

610 039 474
93 865 21 46
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l’advocat soci d’advor dona respostes a interrogants legals en temps de confinament

ón temps difícils en què la in-
certesa s’apodera dels nostres 
pensaments i emocions. Des-
prés de decretar-se els 15 dies 
addicionals de confinament, el 

petit comerç, empreses, treballadors i au-
tònoms comencen a perdre les esperances 
de recuperar la normalitat en la seva activi-
tat laboral. Sobretot comencen a sorgir cada 
vegada més interrogants: Em poden acomi-
adar? Hi ha alguna llei que protegeixi als 
treballadors i/o empreses en situacions ex-
traordinàries com la que estem vivint? Què 
passarà amb els autònoms? ... Marc Congost, 
advocat soci del despatx d’advocats de Cal-
des, Advor, ens aporta una mica de llum a 
aquestes i altres qüestions.

Estem vivint una situació mai vista, en 
què les activitats laborals de molts ciu-
tadans s’ha vist obligatòriament atura-
des i, conseqüentment, els seus ingressos 
dels quals molts en depenen de forma ex-
clusiva. Hi ha alguna Llei que protegeixi 
els seus drets?
Malauradament no és així. No existeix cap llei 
especial que doni protecció a treballadors, au-
tònoms o empreses, més enllà de les regula-
cions que van sortint i publicant-se a través 
del Reial Decret. Per tant, ara mateix tenim la 
feina continua i constant de consultar al BOE 
per conèixer el dia a dia de les regulacions.

Quines mesures poden prendre ara mateix 
les empreses que es veuen obligades a tan-
car i aturar la seva activitat, però que en 
canvi se’ls mantenen les despeses?
Per ara, el que fan les empreses és adop-
tar mesures de contenció, tal com aplicar 
ERTO’s als treballadors per causa de força 
major, com és aquesta pandèmia d’abast 
mundial. Amb l’ERTO el que s’aconsegueix 
és una suspensió del contracte de treball, 
l’empresa s’estalvia el pagament de les co-
titzacions a la seguretat social, i la perso-
na treballadora cobrarà el 70% de la seva 
base reguladora per part del SEPE.
Cal dir que els treballadors afectats per 
aquests ERTO no consumiran atur mentre 
duri aquesta situació, i que no es necessari 
tenir els períodes mínims de cotització per 
accedir a cobrar per part del SEPE. Aquesta 
mesura s’aplica tant a autònoms com a em-
preses amb personal laboral.

I poden les empreses acomiadar als seus 
treballadors en aquestes circumstàncies? 
Sí, les persones treballadores poden ser aco-
miadades sempre, per causes objectives com 
seria una crisi econòmica o decreixement 
d’ingressos, per causes disciplinàries o bé 
via acomiadaments improcedents. Per tant, 
les mesures tals com els ERTO no obsten a 
que les empreses puguin optar a acomiadar 
alguna part de la plantilla.

Què és el permís retribuït recuperable que 
ha decretat el Govern fins al 9 d’abril?
Aquest permís retribuït recuperable esta-
bleix que totes les persones treballadores 
per compte aliena que no estiguin vincula-
des en empreses o serveis definits com a es-
sencials, no han d’anar a treballar. Aquests 
dies de permís, hauran de ser retribuïts, però 
l’empresa podrà fer-los recuperar fins al 31 
de desembre de 2020, respectant això sí, els 
descansos establerts per llei. D’altra banda, 
aquest permís no afecta als autònoms, però 
sí als seus treballadors.

I hi ha alguna prestació per cessament de 
l’activitat pels autònoms?
Sí. Podem parlar d’una prestació pròpiament 

Marc Congost: “Ara mateix 
tenim la feina contínua i 
constant de consultar al 
BOE per conèixer el dia a 
dia de les regulacions”

S
Ivette Hijano

Amb el tema de les custòdies es mantenen 
les disposicions adoptades en les sentènci-
es, i per tant, els menors poden desplaçar-se 
d’un domicili a l’altre per complir amb els rè-
gims de visites, tant les custòdies comparti-
des com en les exclusives.
Segons Protecció Civil (amb data del 
22/03/2020), els menors poden desplaçar-se per 
a aquest efecte, fins i tot en localitats diferents 
entenent que es tracta “d’atendre a un menor”. 
No obstant això, no està permesa l’entrada i sor-
tida en el cas dels municipis on hi ha decretat 
confinament (que són Igualada, Òdena, Santa 
Margarida de Montbui i Vilanova del Camí).
En relació a l’acord d’Unificació de criteris dels 
Jutjats de família de la ciutat de Barcelona, o 
també del cas de Granollers, i previstes les cir-
cumstàncies excepcionals de confinament i pro-
pagació del virus, en cas de contagi per part d’un 
menor, qui en aquell moment ostenti la cura pot 
actuar i prendre decisions sense haver de con-
sultar a l’altre progenitor. No s’altera, doncs, el 
règim de custòdies, sinó la capacitat decisòria 
sobre el menor –en cas de contagi i necessi-
tat d’ingrés hospitalari, per facilitar la gestió-.  

“Els progenitors han de ser 
responsables amb la mobilitat dels 
infants, i fer-ho exclusivament 
pels canvis de cura i custòdia.”

L’advocat calderí Marc Congost des del seu despatx d’advocats Advor, situat a Caldes de Montbui. > cedida 
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dita de cessament de l’activitat, i aquesta és 
una prestació pels autònoms que s’hagin vist 
obligats a cessar amb la seva activitat per ser 
una de les activitats establertes en el Decret 
d’Alarma, així com per aquells que hagin vist 
reduïts en un 75% els seus ingressos mensu-
als prenent com a base la mitjana entre els 
mesos de setembre de 2019 a febrer de 2020, 
i va a càrrec de les mútues de treball.
També, val a dir, que des de la Generalitat, 
s’ha emprès una ajuda pels autònoms, de fins 
a 2.000€, per aquells que hagin vist reduïts 
els seus ingressos en la comparativa del mes 
de març de 2019 i el mes de març de 2020. La 
reglamentació d’aquesta ajuda, a dia d’avui 
2/04/2020, encara no s’ha publicat, si bé, sí 
que es coneixen aquestes línies generals. 

D’altra banda, quina és la situació actual-
ment dels jutjats? S’han paralitzat tots els 
judicis i/o tràmits?
Podem parlar d’una aturada en general dels 
jutjats. Només en casos excepcionals i de 
protecció de les persones aquests estaran ha-
bilitats. Així mateix, s’han aturat tots els ter-

minis tant de prescripció com de caducitat. 
Per tant, qualsevol reclamació que es vul-
gui portar a terme, com podria ser el cas de 
l’acomiadament d’una persona treballadora, 
que té 20 dies hàbils, aquest no començarà a 
comptar fins que s’aixequi l’estat d’alarma.

I en casos de matrimonis divorciats amb 
fills, com els afecta aquesta situació en 
tema de custòdies i manutencions?
Aquí és important no barrejar conceptes. 
D’una banda tenim la cura i custòdia dels 
menors i, de l’altra, l’abonament de les pen-
sions d’aliments. Pel que fa a aquesta últi-
ma, és una obligació per part del progenitor 
que no té la cura dels menors, i per tant, no 
hi ha cap exempció que li permeti abonar-la. 

www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui  |   @AjCaldesMontbui  |   ajcaldesdemontbui
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Llista d’ofertes de 
feina  actualitzades 
el 30/03/2020

Si ja esteu inscrits a la Borsa de Treball i teniu el currículum actualitzat, feu 
la inscripció a les ofertes de feina a través de xaloc.diba.cat
Amb motiu de la situació d’excepcionalitat motivada pel COVID-19, els serveis 
de la Piqueta continuen actius per via telemàtica, de forma que no dubteu a 
contactar-nos a través dels correus electrònics següents: borsatreball@cal-
desdemontbui.cat , clubfeina@caldesdemontbui.cat , clubfeina16@caldes-
demontbui.cat , i pfo@caldesdemontbui.cat .
Si voleu més informació o si us heu d’inscriure a la Borsa de Treball, podeu 
trucar al T. 93 862 70 25
Des del Servei d’Ocupació es recorda que és molt important revisar periòdi-
cament les ofertes penjades al web: www.caldesdemontbui.cat , per tal de 
no perdre la oportunitat de formar part dels processos de selecció que siguin 
d’interès per a les persones que cerquen ocupació.

Informació de Servei:l’atenció al part i les urgències d’obste-
trícia de l’Hospital de Mollet s’atendran a la Mútua Granollers
A partir d’avui, l’atenció al part i les urgències d’obstetrí-
cia de l’Hospital de Mollet seran ateses a la Mútua Gra-
nollers, situada a la plaça de Pau Casals, s/n de Grano-
llers. T. 93 860 01 56.
L’Hospital de Mollet mantindrà les consultes pel control de 
la gestació (ecografies i seguiment de l’embaràs) i les ur-
gències de Pediatria i Ginecologia. En cas de part imminent, 
s’atendrà a l’hospital i es traslladarà a la Mútua de Grano-
llers quan la situació clínica de la mare i el nadó ho permeti.

Si ets un comerç de Caldes, suma’t a la iniciativa
“T’ho portem a casa”
L’Ajuntament posa en marxa la iniciativa «T’ho portem a 
casa» adreçada al petit comerç local centrada en el repar-
timent a domicili de la mà de Passo de Cuinar i que també 
ofereix ajuda en la venda de productes en línia. Més infor-
mació a La Piqueta: A/e. lapiqueta@caldesdemontbui.cat

Consells de seguretat per a la gent gran: A l’hora de treu-
re diners, estigueu alerta!
El Mossos d’Esquadra demanen a les persones grans que 
tinguin la màxima precaució en el cas que hagin d’anar al 
caixer o a les entitats bancàries  

· Eviteu anotar el número secret a la llibreta o la targe-
ta, el podrien fer servir si us les roben.

· Quan hagueu d’utilitzar els caixers automàtics, procu-
reu que siguin interiors i que es puguin tancar amb pes-
tell. En tot cas, no deixeu que ningú se us acosti massa.

· Eviteu treure quantitats importants de diners en efectiu. 
Si no ho podeu evitar, és recomanable que algú de con-
fiança us acompanyi i que els guardeu en un lloc segur.

· Si opteu per guardar els diners dins la bossa de mà, és 
convenient que la porteu creuada al davant, mai a l’es-
quena, i que tingui una tanca segura, que no us la pu-
guin obrir en un moment de distracció.

· Quan sortiu de l’oficina bancària, pareu atenció per evitar 
distraccions provocades per estranys, que se us poden 
acostar amb la intenció de robar-vos, argúcies com ara:

· Demanar-vos alguna informació o signatura.
· Tacar-vos amb algun líquid i voler-vos netejar.
· Donar-vos un cop o empenta per l’esquena.
· Llençar monedes a terra

Estigueu atents que ningú us segueixi fins a casa, vulgui 
entrar amb vosaltres al vestíbul de l’edifici o truqui a la 
porta poc després amb qualsevol excusa. Davant de qual-
sevol incident, es recomana a la ciutadania que truqui al 
telèfon d’emergències 112.

T’has quedat a l’atur?
El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament et pot ajudar
El Servei d’Ocupació recomana a les persones que s’hagin 
quedat a l’atur que s’inscriguin com a demandants d’ocu-
pació al SOC i si cal demanin prestació o subsidi. Segui les 

indicacions i les recomanacions als canals habituals d’in-
formació de l’Ajuntament i a La Piqueta T. 93 862 70 25.

Servei d’Empresa i suport a l’emprenedoria
Les persones que necessitin contactar i/o fer consultes al 
Servei d’Empresa i de suport a les persones emprenedo-
res poden fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic 
serveiempresa@caldesdemontbui.cat. També es manté 
el contacte per telèfon al número 93 862 70 25

El Servei de Mediació de l’Ajuntament continua actiu 
durant el confinament
Contacteu amb el Servei de Mediació si teniu algun con-
flicte de convivència durant aquests dies de confinament. 
Envieu-nos els vostres consells i els farem arribar a la ciu-
tadania perquè entre totes i tots ens ajudem. T. 665 80 
49 56 i A/e. mediacio@caldesdemontbui.cat

Mesures a la via pública en relació amb el Covid-19
L’Empresa Gestió Municipal de Serveis SA en relació 
amb el Covid-19 ha pres una sèrie de mesures especials 
que podeu consultar als canals habituals d’informació de 
l’Ajuntament. Així mateix fa una crida a la ciutadania per-
què col·labori el màxim possible en la gestió de residus se-
guint les indicacions següents:

· No dipositar mobles i trastos vells al carrer. Cal man-
tenir-los a casa mentre durin les mesures excepcio-
nals fins al restabliment del servei. Si es generen resi-
dus que no es poden llençar als contenidors ordinaris 
del carrer, com olis domèstics, piles, ferralla, etc., cal 
mantenir-los emmagatzemats a casa fins que reo-
brin la deixalleria.

· No deixar residus fora dels contenidors i llençar els resi-
dus als contenidors de recollida selectiva corresponent.

· Reduir al màxim la fracció de rebuig i evitar al màxim 
l’ús de plàstics d’un sol ús.

· Es recomana també que es redueixi al màxim la ge-
neració de residus amb estratègies com ara la com-
pra responsable

· Si a casa hi ha un contagi de COVID-19, llenceu totes les 
escombraries al contenidor gris de rebuig (no recicleu)

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc 
de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19
El certificat de declaració autoresponsable que facilita de-
mostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions 
de l’estat d’alarma està disponible al web del Departa-
ment d’Interior. També us el podeu descarregar a caldes-
demontbui.cat/coronavirus

Avís a famílies usuàries d’ajuts de menjador
La Generalitat activarà targetes moneder per garantir be-
ques menjador i per a menors usuaris dels serveis d’in-

tervenció socioeducativa amb àpat. Un cop organitzat el 
sistema de lliurament de les targetes, contactarem amb 
cada família calderina usuària.
El termini per demanar la bonificació de la taxa de dei-
xalles queda suspès i es reprendrà un cop finalitzat l’es-
tat d’alarma.
El termini previst per presentar la bonificació de la taxa de 
deixalles, atenent el RD 463/2020, queda suspès i inter-
romput. Els 15 dies que faltaven per acabar el període de 
voluntària, es reprendran un cop finalitzat l’estat d’alarma.

Informació sobre els serveis d’atenció a dones en l’estat 
de confinament
Si aquests dies de confinament sentiu que casa vostra 
deixa de ser un espai segur per a vosaltres o els vostres 
fills i filles, truqueu al 900900120 o al 112. També s’esta-
bleix el correu electrònic 900900120@gencat.cat, model 
de comunicació escrita i sistema més operatiu quan la 
dona es troba confinada amb el seu agressor. L’Ajunta-
ment recorda que el Servei d’Assessoria Jurídica us aten-
drà per via telefònica al T. 93 865 54 20 o per correu elec-
trònic a bsocial@caldesdemontbui.cat

Telèfons d’emergències de la Generalitat de Catalunya: 
Quan trucar al 061, 112 o 012?
La Generalitat de Catalunya disposa dels telèfons d’emer-
gències: 061 per urgències per coronavirus i sanitàries; el 
112 per emergències que requereixen intervenció de bom-
bers, policies,etc; i el 012 per consultes generals. Es reco-
mana utilitzar de forma responsable els recursos sanitaris

Heu de recollir medicaments a la farmàcia ambulatòria de 
l’Hospital de Mollet? Truqueu al 93 576 03 38
Les persones que hagin de recollir medicaments a la farmàcia 
ambulatòria de l’Hospital de Mollet cal que, abans d’anar-
hi, truquin al T. 93 576 03 38 i us indicaran com fer-ho.

Informació sobre la prestació dels serveis essencials a Jut-
jats de Pau i agrupacions de secretaries de Jutjats de Pau
El Departament de Justícia estableix una dotació d’1 
funcionari/ària de qualsevol cos per als Jutjats de Pau 
i garanteix els següents serveis essencials: expedició de 
llicències d’enterrament, matrimonis en risc de mort i ins-
cripcions de naixement en termini peremptori.

Ajornada la preinscripció escolar
El Departament d’Educació ha decidit ajornar la preinscip-
ció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària 
fins que es pugui garantir la seva realització en condicions 
de normalitat. Al mateix temps, es treballa per tal d’ade-
quar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals
S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions tant aviat 
com sigui possible.

L’Ajuntament informa
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Els carrers han deixat 
de ser nostres

Les estrictes i necessàries mesures de 
confinament, estan generant imatges 
estranyes i plenes de buidor social. Els 
carrers sense gent a qualsevol hora del 
dia afegeixen dramatisme a una situació 
de preocupació generalitzada.
Anar a comprar les necessitats bàsiques, 
algunes feines imprescindibles i treure el 
gos a passejar són les oportunitats que 
aprofita la gent per sortir a agafar aire.
Per compensar, multitud d’iniciatives 
a la xarxa intenten ocupar el temps, 
donar qualitat i sentit de comunitat als 
moments de soledat quotidiana.
És l’hora de ser valents però també de 
ser prudents, per això iniciatives com 
#joemquedoacasa s’ha convertit en un 
crit de guerra contra la pandèmia.

Hi ha una gran 
diferència 
entre no tenir 
por i ser valent

Patrick Rothfuss

“

“

> albert san andrés
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> albert san andrés
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l’ajuntament de caldes de montbui encarrega 1.500 mascaretes 
per protegir les persones que realitzen els serveis públics bàsics

EQUIPS DE PROTECCIÓ | SERVEIS BàSICS

Mascaretes per a tots els serveis públics

Tot i la situació de confinament que 
requereix la pandèmia pel corona-
virus i que han demanat les admi-
nistracions, hi ha tasques i serveis 
bàsics que s’han de realitzar de 
forma presencial, i que les perso-
nes que els porten a terme han de 
fer amb les màximes mesures de 
protecció per evitar contagis.Un policia lliurant mascaretes a la Residència Santa Susanna, > AJ. CALDES

Per això, l’Ajuntament de la vila ha 
comprat material per fer mascare-
tes i ha encarregat la producció de 
1.500 mascaretes a empreses cal-
derines, com ISONA, Imatge i Pro-
tecció. Aquesta empresa és especi-
alitzada en vestuari laboral i reclam 
publicitari des de fa més de 20 anys, 
amb seu a Caldes de Montbui.

La Policia Local centralitza la re-
collida de les mascaretes un cop 
confeccionades i col·labora en la 
logística del repartiment entre les 
persones que treballen en el sec-
tor públic realitzant serveis pú-
blics de seguretat, sanitat, ser-
veis socials, etc, i que s’han de fer 
de forma presencial.

a fa més de 20 dies 
d’ençà que es va de-
clarar l’estat d’alar-
ma i la recomanació 
a tota la població que 

es quedi a casa per evitar la pro-
pagació del virus Covid-19 i redu-
ir els possibles casos de contagi. 
A hores d’ara, només està permès 
sortir del domicili per fer les com-
pres de primera necessitat. Com 
pot afectar en la vida de les per-
sones aquest canvi tan radical? 
Psicològicament com ens afecten 
aquestes mesures?

Hem parlat amb la Sònia 
Pitarch, responsable de l’àrea 
d’adults del Centre Psicològic 
de Caldes perquè ens resolgui 
aquests i altres dubtes. Aquests 
dies de confinament són com-
plicats per tots, però hi ha una 
sèrie de consells que podem se-
guir per tal de trobar-nos millor. 
Per poder enfocar un confinament 
de la forma més saludable possi-
ble, Pitarch ens proposa consells 
com “aixecar-nos cada dia i ar-
reglar-nos, vestir-nos i no caure 
en estar despentinats o tot el dia 
en pijama, perquè moltes perso-

nes poden tenir tendència a dei-
xar-se i aquest pensament l’únic 
que aporta és més malestar, dei-
xar de tenir cura de nosaltres 
mateixos farà que les emocions 
siguin més negatives al llarg dels 
dies. Seguir unes rutines diàries, 
dedicar temps a cada cosa, man-
tenir un horari de feina, de hob-
bies i d’altres tasques ens ajuda-
rà a mantenir unes rutines que 

Sònia Pitarch: “Molts de 
nosaltres passarem el virus 
no de forma tan negativa 
com està passant”

J
Mireia Clapers 

pot provocar por, “tenir aquest 
sentiment és normal, però 
l’important d’aquesta por és 
que podem intentar regular-nos 
quan entrem en pànic, no deixar 
que el nostre cap entri en bucle 
i començar a pensar en què ens 
passarà, molts de nosaltres 
passarem el virus no de forma 
tan negativa com està passant” i 
Pitarch recalca que “és important 
fer cas a les autoritats i ajudar 
al fet que el sistema sanitari no 
es col·lapsi, d’aquesta manera 
estem fent coses també per 
nosaltres, per si ens toca que 
el sistema sanitari estigui en la 
millor forma”.

Aquesta actual situació de 
crisi sanitària i confinament cla-
rament portarà més problemes 
psicològics, de moment estem 
tots en una situació traumàtica. 
A llarg termini pot arribar a de-
senvolupar-se un Trastorn per 
Estrès Posttraumàtic. Símptomes 
depressius i angoixa són comuns. 
Els símptomes poden durar força 
temps després del confinament, 
requerint ajuda terapèutica.

Des del Centre Psicològic Cal-
des s’estant prenent diferents me-
sures per ajudar psicològicament, 
“la nostra feina continua encara 
que sigui en línia, i durant aques-
tes sessions podem abordar les 
mateixes coses que en una ses-
sió presencial, les persones que 
ja portaven en teràpia estan fent 
una continuació i les noves con-
sultes les atenem a mesura que 
van arribant.”

“Seguir unes rutines 
diàries, dedicar temps a 
cada cosa, mantenir un 
horari de feina, de hobbies 
i d’altres tasques ens 
ajudarà a mantenir unes 
rutines que ens ajudaran a 
passar els dies.”

“Només reservar un temps 
al dia per informar-nos si és 
que volem però no estar tota 
l’estona reben notícies sobre 
la crisi de la Covid-19 ”

bENESTAR | ENTREVISTA

ens ajudaran a passar els dies.” 
Aquesta crisi sanitària també ens 
ha obligat a relacionar-nos amb 
les persones del nostre entorn de 
forma diferent, mantenir contac-
te en l’àmbit social, amb els fami-
liars i amics mitjançant les xar-
xes socials o les videotrucades fa 
que ens veiem i sabem dels altres, 
però la psicòloga recomana que 
“no ens instal·lem en la negativi-
tat, podem desfogar-nos mínima-
ment, però si el nostre discurs 
amb l’altre sempre és negatiu, 
aconseguirem també que el nos-
tre estat d’ànim decaigui encara 
més.” Durant el confinament les 
famílies amb nens pateixen aquest 
tancament davant la impossibilitat 
de poder fer activitat a l’exterior, 
des del Centre Psicològic ens re-
comanen “ajudar als nens a ex-
pressar les emocions, ja que so-
vint els nens no són capaços de 
dir-nos el que senten, però els 
veiem més nerviosos i si nosal-
tres també ho estem, i no ajuda-
rà a cridar-los i hem d’entendre 
que ells també estan passant per 
aquesta situació tan estranya. “

Una altra pauta a seguir 
durant aquest confinament és 
no estar tot el dia pendent de les 
notícies, “només reservar un 
temps al dia per informar-nos 
si és que volem però no estar 
tota l’estona rebent notícies 
sobre la crisi de la Covid-19 “ 
apunta Pitarch. La incertesa que 
provoca aquesta situació i el no 
saber què passarà ens dona una 
sensació de falta de control que 
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· Comencem pel principi.
Què és INUA Moviment?
INUA, tal i com el defineixo, és un 
centre de moviment, un lloc on 
desconnectar de la rutina i re-con-
nectar amb el cos a través del ma-
teix moviment, un espai aïllat del 
sedentarisme i l’estrès tant pre-
sents i perjudicials per la salut. 
Estem dissenyats per moure’ns, 
cal fer-ho. INUA vol ser l’espai 
on les persones trobin l’energia, 
el descans, el plaer, la motivació, 
l’alegria... i tots els beneficis del 
moviment en la disciplina que més 
encaixi amb la seva personalitat.

· Com i d’on sorgeix aquest pro-
jecte?  I per què a Caldes?
INUA neix de la necessitat 
d’agrupar l’oferta de serveis en 
l’àmbit del cos i el moviment en 
un únic centre especialitzat i re-
ferent a Caldes, a més d’introduir 
nous models i disciplines que fins 
ara només he trobat a la ciutat.
Sempre he sigut una persona em-
prenedora, i com a calderina tro-
bava a faltar una oferta més va-

OBERTURA:

El centre encara no ha pogut obrir les 

portes a causa del confinament

ESPECIALISTES EN:

Disciplines que posen el cos en moviment 

a través del paradigma de l’autocura

C. JOAQUIM JORBA, 8

CALDES DE MONTBUI

M | 603 01 73 62

WWW.INUAMOVIMENT.COM

@INUA.MOVIMENT

PROGRAMACIÓ  DE CLASSES

DL A DV DE 6  A 13 H I 15 A 21 H

FITXA

Entrevista a Mireia 
Cayuela, instructora 
de Pilates i gerent de 
l’espai que, a causa 
del confinament, 
encara no ha pogut 
ser inaugurat

riada que em donés més opcions 
per moure’m. 
A més, sempre dic que a al nos-
tre poble hi ha moltes ofertes 
“bolet”, centres no especialitzats 
on de manera complementaria 
s’ofereixen classes de ioga, pila-
tes o altres disciplines, i he vol-
gut crear un espai ben cuidat on 
agrupar tota aquesta oferta amb 
els millors professionals. 
Caldes és casa meva, sempre he es-
timat aquest poble, i quan he tingut 
idees i projectes sempre han estat 
emmarcats aquí. M’encanta haver 
creat això a Caldes, és genial. 

· Qui hi ha darrera d’aquesta 
iniciativa?
Hi ha un equip de professionals 
compromesos i experts en el seu 
àmbit: professors de ioga, ins-
tructors de Pilates, entrenadors 
i professionals de l’esport, fisio-
terapeutes… 
He emprès aquest projecte sola 
amb la intenció d’envoltar-me 
del millor equip, i crec que ho 
estic aconseguint. 

· Què ens ofereix INUA?
INUA ha nascut amb una prime-
ra oferta de classes de ioga, pilates 
i entrenament funcional, encara 
que més endavant vol incorpo-
rar activitats de moviment crea-
tiu i expressiu (dansa, teatre), arts 
marcials (boxa, autodefensa per-
sonal), acrobàcies, i tot allò que 
sigui moviment. També vol ofe-
rir disciplines modernes que cos-
ten de trobar en un poble, com 
l’acroioga, pilates i ioga aeris, ani-
mal flow, gyrokinesis... una oferta 
molt específica que fins ara haví-
em d’anar a buscar a la ciutat.
Totes aquestes activitats tindran 
lloc en un INUA de dues plan-
tes i quatre sales de les quals ara 
n’obre una. 
De totes maneres INUA vol ser 
molt més que un espai que ofereix 
una graella d’activitats, realment 
és un projecte creat a partir d’uns 
valors molts clars que volen ser 
un marc de referència del centre. 
INUA pretén trencar amb una 
certa visió on s’entén l’activitat fí-
sica com una obligació i un mitjà 
per aconseguir el cos ideal. En el 
meu cas proposo vertebrar totes 
les activitats a través del paradig-
ma de l’auto-cura, el desenvolupa-
ment equilibrat de la condició fí-
sica, motriu i també psicològica, 
i el no sedentarisme. En el mateix 
sentit projecto el centre com un 
espai que possibiliti el creixement 
personal de les persones usuàries 
i la promoció de la salut en gene-
ral. A més, INUA incorpora tots 

Nou centre de moviment 

on desconnectar de la 

rutina i reconnectar

amb el cos

aquests valors des d’una perspec-
tiva de gènere feminista i pretén 
oferir a totes les dones experièn-
cies que puguin ser empoderado-
res i donar resposta a les neces-
sitats reals que tenim les dones i 
no a les que ens imposa en molts 
moments el mercat. 

· S’adreça a tot tipus de perso-
nes, de qualsevol edat i necessi-
tats o estat físic?
Tots els cossos s’han de moure i 
han de tenir un espai on poder-ho 
fer de forma saludable, segura i si 
cal adaptada. Jo vinc del Pilates, 
que treballa amb tots els grups de 
població, des d’embarassades, gent 
gran, persones que pateixen dolor, 
o atletes professionals. El que vol 
INUA és oferir un ambient segur 
per al moviment, és una oportuni-
tat per a totes les persones.

· El culte al cos és una pràctica 
molt recorrent avui en dia. Com 
n’és d’important escoltar-nos i 
cuidar el nostre cos? 
El culte al cos és un acte necessa-
ri d’autoestima, auto-cura i salut. 
Per assolir el benestar que les 
persones busquem cal cuidar-se 
i donar-se el millor a si mateix 
sense judicis ni càstigs. De vega-
des s’entén l’esport com una via 
per estar més prim, més muscu-
lat, o per compensar excessos a 
través del càstig. Un estil de vida 
saludable inclou tenir cura del cos 
i la ment sense prejudicis, perme-
tre’s el descans, i és clar, moure’s!
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La solidaritat calderina 
s’organitza en temps de crisi

SOLIDARITAT | VOLUNTARIAT

l paper dels volunta-
ris a la societat actu-
al passa moltes vega-
des desapercebut, i no 
reconeixem prou que 

no és fàcil assumir responsabilitats 
de manera lliure amb l’objectiu de 
buscar el benefici per la comunitat, 
aquests dies, però, els calderins i 
calderines estan demostrant que 
són una societat solidària i com-
promesa amb la seva comunitat. 
Amb els inicis de l’alerta sanitària, 
la Fundació Santa Susanna va fer 
una crida a la ciutadania per poder 
disposar de material de protecció 
per als seus usuaris i els seus tre-
balladors. De seguida van comptar 
amb la col·laboració de particulars, 
empreses i entitats que van donar 
material i gràcies a una xarxa de 
voluntaris es van poder confecci-
onar bates i mascaretes per aju-
dar a protegir-se de la COVID-19. 
A banda del material que s’ha 
confeccionat, la Fundació també 
ha rebut donatius de material ne-
cessari per protegir-se com són 
els guants i el gel desinfectant. 
 
NEIX LA XARXA DE SUPORT 
DE CALDES DE MONTBUI 
Des de la vila calderina s’ha impul-
sat aquesta iniciativa popular per 
intentar solucionar aquells proble-
mes que sorgeixen a causa del con-
finament que ens ha portat la pan-
dèmia de la Covid-19. La Xarxa de 
Suport de Caldes neix per donar 
resposta a les persones que neces-
sitin suport en tasques com fer les 
compres de productes bàsics, tenir 
cura de la canalla, recollir medica-
ments de la farmàcia, tenint cura 
de persones dependents, o passe-

Voluntaris i voluntàries tallen roba, confeccionen i preparen  bates i mascaretes per la Fundació Santa Susanna. > cedida

sonals complicades”. Per aquest 
voluntari calderí “tant de bo que 
aquesta xarxa de suport s’esten-
gui i contribueixi a crear lligams 
que es mantinguin actius quan 
el confinament s’acabi. L’ajuda 
mútua, al marge de les instituci-
ons serà molt necessària perquè 
la societat funcioni”. Aquesta ini-
ciativa ja compta amb més d’una 
vintena de voluntàries i també s’ha 
creat un llistat de 15 establiments 
calderins compromesos amb la 
Xarxa de Suport.

els calderins joan serra i josep artigas reflexionen al voltant de l’avanç del coronavirus a mèxic i al senegal

La pandèmia de la Covid-19 
vista des d’altres continents

D

Joan Serra, president i editor del Casal Català de Yucatán i i a la dreta, el pare escolapi Josep Artigas que viu al Senegal des de 1977. > j. serra/Q. Pascual

Jordi Rius

esprés de néixer a la 
Xina i fer el salt al vell 
continent, la pandèmia 
del coronavirus de mica 
en mica està assaltant 

altres territoris. Els Estats Units ja 
superen a la Xina en  nombre d’infec-
tats i els països del voltant ja comen-
cen a preparar-se per frenar l’avanç 
de la Covid-19.

Justament a Mèxic, al Yucatán, 
hi resideix des de fa 9 anys el calderí 
Joan Serra Montagut. És el president 
del Casal Català d’aquella península 
mexicana i coordina el projecte  Ja’ab 
de foment de la lectura i l’escriptura 
entre els joves amb llibres fets per 
ells mateixos. Serra  diu que a Mèxic, 
com va passar a Espanya fa unes set-
manes, “s’estan començant a pren-
dre mesures cada vegada més dràs-
tiques”. La gent que pot treballar 
des de casa i sobretot la gent gran 
s’estan quedant confinats a casa vo-
luntàriament “per recomanació del 
govern sense que sigui de moment 
quelcom obligatori”. Les classes a 
tot el país i en tots els nivells edu-
catius s’han suspès i la cultura (mu-
seus, concerts, festivals, centres cul-
turals de tot tipus), espais esportius i 
religiosos, “que aquí tenen molts fi-
dels”, estan tancats, de moment, fins 
el 20 d’abril.

Els centres comercials amb ci-
nemes i restauració, que tenen molts 
assidus al país centreamericà, també 
han tancat. Tot i aquestes mesures 
restrictives de la mobilitat, “molta 
gent segueix treballant normal-
ment ja que la vida no s’atura a 
Mèxic perquè és una altra estruc-
tura social i econòmica”. 

Segons el calderí, “és més pe-
rillós a Mèxic aturar l’economia 
que no pas el virus perquè hi ha 
molta gent que viu al dia. Treba-
llen i cobren les hores, sense cap 
tipus d’assegurança. Hi ha molta 
venda ambulant i molta feina do-
mèstica. Més del 50% de l’econo-
mia mexicana és informal”. Per 
tant, la por al coronavirus és més 
aviat pels efectes econòmics que no 
pels sanitaris i Serra vaticina que a 
la península del Yucatán, una zona 
eminentment turística, “l’impacte 
econòmic serà colpidor”. Una de 
les primeres sotragades del sector 
turístic ha estat el fet que “de cop 
i volta, s’ha quedat sense turis-
tes i perquè no ha pogut tenir els 
guanys de la Setmana Santa, quan 
sobretot molts turistes mexicans 
venen a Mérida”.

POQUES MESURES A L’ÀFRICA
A l’Àfrica tot just ha començat a arri-
bar la pandèmia. Al Senegal, el pare 
escolapi Josep Artigas que hi viu des 
de 1977,  afirma que en aquell país 
de l’Àfrica Occidental de moment hi 
ha uns 170 casos declarats i 18 casos 
de malalts curats. De tota manera, 
“això és el que es diu el ministeri de 
la salut pública, la realitat podria 
ser enganyosa”, apunta Artigas. 
La majoria dels contagis es donen a 
Dakar i a Touba, les dues ciutats amb 
més mobilitat del país.  A la regió on 
ell viu, Kolda, no s’ha detectat encara 
cap cas. El govern central el Senegal 
ja ha pres algunes decisions impor-
tants com el tancament de les escoles 
i universitats, la prohibició d’aglome-
ració de gent, vols tancats i fronteres 
vigilades. A més, des de fa unes dues 
setmanes, les esglésies estan tanca-
des i totes les activitats socials i reli-
gioses públiques suspeses

Artigas també assenyala que 
a Mampatim, “racó de món de la 
regió de Kolda al sud del país, 
estem tranquils, si bé es nota que 

la gent no surt tant. Els mercats 
entre els pobles s’han tancat i la 
gent es mou menys”.

El pare escolapi calderí ha apun-
tat que “segurament la malaltia no 
ens afectarà gaire, de moment, el 
que potser sí afectarà la vida de la 
gent d’aquí és la manca de queviu-
res. La gent necessita moure’s per 
trobar el plat per menjar cada dia. 
A les cases no hi ha grans reserves 
d’aliments i poca gent té diners es-
talviats o al banc”. També ha apun-
tat que a nivell nacional les reserves 
al port de Dakar escassejaran i de fet, 
“el president del país ja ha anunci-
at que l’organització d’una caixa de 
molts bilions de francs CFA en pre-
visió d’un daltabaix”.

Artigas reconeix que, com falten 
mans, ell mateix es dedica a fer feines 
pel projecte de construcció del Cen-
tre social de Mampatim. “Els treba-
lladors de Mampatim continuen 
pujant parets de la tanca del re-
cinte. Els obrers més qualificats, 
que són de la regió de Ziguinchor, 
han tornat a casa seva”. 

“És més perillós 
a Mèxic aturar 
l’economia que no 
pas el virus perquè 
hi ha molta gent 
que viu al dia” 

Joan Serra, 
president del casal 
català de Yucatán

“Segurament la 
malaltia no ens 
afectarà gaire, 
el que sí afectarà 
la vida de la gent 
d’aquí és la manca 
de queviures” 

Josep Artigas, 
pare escolapi 
resident al senegal

SEGUINT EL QUE PASSA
A CALDES
Tant Artigas com Serra manifesten 
seguir amb interès tot el que passa 
a Caldes i el coronavirus. Serra afir-
ma que parla cada dia “amb la meva 
mare dues vegades, al meu matí i 
a la meva tarda-nit, i també parlo 
amb amics i coneguts. No estic in-
format de tot el que està passant 
però estic connectat al poble i a les 
vivències dels éssers estimats, que 
suposo que són semblants a les de 
la resta de calderins i calderines” i 
reconeix que llegeix més la premsa ca-
talana i espanyola que no pas la mexi-
cana. “Quan es va iniciar el confina-
ment a Espanya aquí encara el tema 
era molt lleu però jo ja ho vivia tot 
plegat com si estigués a Caldes. És 
un desdoblament estrany i, d’algu-
na manera, és una doble preocupa-
ció”, assegura Serra, que tenia previst 
venir a Caldes a finals de juny i si no 
fos possible, ho deixaria pel setembre. 
Artigas assegura que “amb el What-
sApp familiar em puc fer càrrec del 
que esteu passant a Caldes”.

Jorge Figa López-Palop agraeix al personal, clients i 
amics la confiança que li han demostrat al llarg de trenta-
cinc anys, i les mostres d’afecte rebudes amb motiu de la 
seva jubilació, com a Notari de Caldes de Montbui.

Agraïment

“Tant de bo que aquesta xarxa de 
suport s’estengui i contribueixi a 
crear lligams que es mantinguin 
actius quan el confinament s’acabi. 
L’ajuda mútua, al marge de les 
institucions serà molt necessària 
perquè la societat funcioni”

Benjamí Recacha
Voluntari

jant a les mascotes. Aquesta ini-
ciativa centralitza també les per-
sones voluntàries que un cop han 
informat sobre la seva disponibi-
litat horària, el barri o carrer on 
viuen posen en contacte amb les 
persones que necessiten ajuda. Tot 
i que es recolzen amb el seu canal 
de Telegram i un perfil a Twitter 
la Xarxa de Suport han creat un 
cartell perquè es pugui imprimir 
i penjar en els espais comunitaris 
de cada bloc de pisos com a refe-
rència per recollir les dades dels 

veïns i que es puguin conèixer, tei-
xir lligams i fer un bon veïnatge. 
Un dels voluntaris que s’ha impli-
cat amb aquesta causa és Benja-
mí Recacha que es va oferir com 
a voluntari perque “a casa no em 
trobava gaire bé i necessitava 
sentir-me útil. Si jo, que estic bé 
de salut, que tinc feina, família 
i amic amb qui mantenir-me el 
contacte malgrat que no ens pu-
guem veure, ho passo malament, 
imagina com ho estarà passant 
tanta gent amb situacions per-
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@noticiescalderi
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Herois
Serveis de neteja

A mesura que avancen les setmanes,
els gestos se succeeixen per recordar
que tots estem junts en això. Puntuals
a les 20 h, sortim als balcons per brindar 
un llarg i sentit aplaudiment a la tasca 
de tots els professionals sanitaris que 
agraeixen el suport renovant l’energia
per seguir treballant.
Però no són els únics. Un teixit de treballa-
dors anònims lluiten cada dia per intentar 
que les necessitats bàsiques no s’aturin.
La gratitud cap a uns oficis que fins ara 
no ens despertaven cap emoció, de mica 
en mica va creixent en la societat.
El reconeixement silenciós a aquells 
‘herois’ que cada dia surten a treballar 
exposats a primera línia i que són un 
exemple de valor i responsabilitat.
En la imatge, un treballador dels 
serveis de neteja,  vetlla per la neteja i 
desinfecció de la via pública.

Un heroi és 
tot aquell que 
fa el que pot
Romain Rolland

“

“

> Quim Pascual
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Herois
Protecció civil

Els voluntàris col·laboren en la participació 
ciutadana de forma regular en tasques 
de protecció civil dins de cada municipi. 
Dins d’aquestes tasques el repartiment 
a domicili s’ha convertit en un ajut 
imprescindible per a moltes llars.
Aquests serveis de vegades conviuen amb 
els propietàris de gossos que els treuen a 
passejar prop de les seves vivendes, una de 
les poques activitats a l’exterior permeses.

La solidaritat 
no és un acte de 
caritat, sinó una 
ajuda mútua 
entre forces 
que lluiten pel 
mateix objectiu 

Samora Machel

“

“

> Quim Pascual
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> albert san andrés

La riquesa
de les persones
es valora pel
que donen. 
Qui dona un gran 
servei rep una 
gran recompensa
Elbert Hubbard

“

“

Herois
Comerços

Els petits comerços d’alimentació, 
supermercats, farmàcies, òptiques, 
bugaderies, estancs i  menjars preparats 
entre d’altres, estan ajudant a que 
l’activitat no es paralitzi.
En molts casos la seva solidaritat va molt 
més enllà de la tasca que tenen assignada 
i el seu esforç és un exemple per a tots. 
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caldes ha dedicat un extens programa per reivindicar la igualtat i el paper actiu de la dona en tots els àmbits

Cap a una visibilitat efectiva

A dalt, presentació del llibre ‘Viva i amb memòria’ de la poeta calderina Maria 
Plana Nova, al centre la inauguració de l’exposició ‘Dones en complicitat’ al 
casino i a sota sopar de dones al Cafè del Centre > cedides

8M | DIA DE LA DONA

profitant que en-
guany el Dia Interna-
cional de les Dones 
queia en diumenge, 
Caldes de Montbui  

ha comptat amb un extens pro-
grama d’actes adreçat a reivindi-
car el paper de la dona en diferents 
àmbits de la societat: joventut, art, 
sexe, literatura, política i empresa-
riat, entre d’altres parcel·les. Di-
vendres, l’Espai Jove El Toc obria 
l’agenda d’activitats amb un seguit 
de tallers de xapes, de grafits i l’ex-
posició ‘Les dones oblidades de la 
música clàssica’ sobre un treball 
de recerca d’una usuària de l’espai, 
Aina Peñalba. Els joves també te-
nien l’oportunitat de pujar a l’esce-
nari d’El Toc per llegir un poema, 
una reivindicació, un escrit o can-
tar. Els actes de divendres van fina-
litzar amb el taller ‘Sexo afectivitat’ 
adreçat a dones joves de més de 
16 anys. Precisament, la regidora 
d’Igualtat, Feminisme i Polítiques 
LGTBI+, Ángeles Llive, en relació 
als joves va dir  en un acte el dia 7 
al matí que cal  “visibilitzar totes 
les dones calderines, des de l’àvia 
que es fa càrrec dels nets fins a 
una mestressa de casa, una dona 
amb carrera professional o dones 
migrades que acaben d’arribar a 
Caldes. Totes valem!” fent-ho des 
de la sororitat, és a dir des d’aquell 
lligam estret entre dones basat en 
el compartiment d’experiències, in-
teressos o preocupacions.

Abans de la lectura del mani-
fest, que és el que va adoptar l’As-
sociació Catalana de Municipi, l’al-
calde de Caldes va apuntar que “el 
feminisme és un dret col·lectiu 
per rescabalar les desigualtats”. 
Llive va apuntar en aquest sentit 
que “tots els partits polítics han 
d’anar a una per vèncer les desi-
gualtats”.

Al manifest, llegit per la pri-
mera tinent d’alcalde Núria Carné, 
es posava èmfasi en el concepte 
de la igualtat: “Les dones hem dit 
prou, i aquest prou no s’esgotarà 
fins que la igualtat real i efectiva 
entre dones i homes sigui una re-
alitat, aquí i arreu  del món. Diem 
prou al sexisme, al patriarcat, a la 
violència contra les dones i al lide-
ratge polític masclista”. 

A l’escrit s’exigia  “tenir una 
vida lliure de violències, estereo-
tips i rols de gènere i de discrimi-
nacions de qualsevol mena. Les 
dones tenim el dret a viure lliu-
res de violències masclistes. Cal 
eradicar la xacra de les agressi-
ons físiques i psicològiques”. 

Al manifest també es posava 
en evidència la bretxa salarial i es 

A
Jordi Rius reclamava una visió de gènere en 

les empreses i “que la maternitat 
no sigui motiu d’expulsió ni discri-
minació en el món laboral. També 
s’ha de posar en valor i donar vi-
sibilitat al treball domèstic no 
remunerat i reivindicar la cores-
ponsabilitat real en les tasques de 
cura i el dret al temps personal”. 
Finalment, s’abordava el món mu-
nicipal i com els diferents governs 
locals poden incorporar la pers-
pectiva de gènere i les polítiques 
d’igualtat en els seus mandats.

COMENÇAR DE ZERO
La Sala Noble de Can Rius va aco-
llir dissabte la presentació del llibre 
de poemes ‘Viva i amb memòria’ de 
la calderina Maria Plana Nova. Án-
geles Llive, que n’ha fet el pròleg, va 
dir que l’obra “és un homenatge  a 
totes les dones i una manera de 
reivindicar la injustícia social, la 
violència masclista i el sentiment 
de les dones” que a més fa refe-
rència al concepte de “començar 
de zero”, una sensació amb la qual 
la pròpia regidora va anunciar que 
s’hi va veure reflectida des que va 
arribar a Catalunya deixant enrere 
la seva família a l’Equador. L’auto-
ra va confessar que la idea del llibre 
es va forjar el 25 de novembre, Dia 
internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones, quan 
va fer un recital poètic i la “prò-
pia regidora em va encoratjar a 
fer un llibre sobre les dones i a 
presentar-lo gairebé tres mesos 
després”. Plana va dir que el 50% 
de la recaptació que es faci del lli-
bre anirà destinat a la lluita contra 
la violència masclista.

La matinal de dissabte va 
tenir el moment més emocionant 
amb la intervenció de la cantant 
Karol Luque, a la qual Maria Plana 
també li va dedicar un poema al lli-
bre. Aquesta cantant lírica, que va 
interpretar els temes Rosor, Em 
dones força i la cançó Barcelona al-
ternant la seva veu amb la de Fred-
die Mercury, va aixecar el públic de 
les seves butaques amb la seva ac-
tuació però també va arrencar les 
ovacions amb la seva intervenció: 
“Soc una dona amb càncer, soc 
valenta i per a mi la música és un 
pegat de morfina menys. Si tinc 
un dia dolent, surto i em pinto els 
llavis de vermell”. La coral El Cal-
derí també va aportar el seu gra de 
sorra a l’activitat interpretant tres 
temes relacionats amb dones.

DONES INVISIBLES
Mercè Borràs, professora del curs 
d’història de la dona de la Universi-
tat Popular de Caldes, va descobrir 
el nom de dones importants a la his-
tòria “però pel que fet de ser dones 
han quedat oblidades o perdudes 

en el desconeixement més gran”. 
Així es va parlar de Mary Ander-
son, inventora de l’eixugaparabri-
ses; Josephine Cochrane, invento-
ra del rentaplats; Hedy Lamarr, que 
a part de ser actriu va ser invento-
ra del Wi-fi; Ada Lovelace, filla de  
Lord Byron que ha estat la primera 
programadora en la història dels or-
dinadors o  l’espanyola Ángela Ruiz 
Robles, mestra, escriptora i inven-
tora espanyola, precursora del lli-
bre electrònic.

DONES EN COMPLICITAT
L’Associació Cívica Calderina va 
prendre el relleu de les activitats 
dissabte a la tarda amb l’exposi-
ció ‘Dones en complicitat’ a l’Espai 
d’Art del Casino de Caldes i el 21è 
sopar de dones. L’exposició, que és 
el segon any que es fa, va néixer 
de la iniciativa de la seva comissà-
ria, Esther Tenedor, amb el desig 
de mostrar la creativitat, les dife-
rents tècniques i disciplines uti-
litzades de manera individual, en 
una exposició conjunta que dona 
visibilitat a obres d’art creades por 
dones. Acull obres d’unes 30 dones 
artistes “amb una vàlua artísti-
ca tremenda” assegura Tenedor. 
L’exposició va comptar amb la par-
ticipació de la cantant lírica Núria 
Vives. Al sopar que es va fer des-
prés a la Sala Gran del Casino de 
Caldes hi van actuar  les Teresines 
Calderines, els grups del Stage i la 
coral Cantem Cantant.

D’altra banda, unes 70 dones 
van reunir-se el mateix 8 de març 
en un sopar al Cafè del Centre or-
ganitzat pel curs d’Història de les 
dones de la Universitat Popular de 
Caldes i Caldes Feminista.

TERTÚLIA SUSPESA
L’adopció de mesures més  efectives 
per lluitar contra la propagació del 
coronavirus va provocar la suspen-
sió del darrer acte inclòs al progra-
ma del 8-M. Es tractava de la taula 
rodona ’Dones calderines amb em-
penta’, una activitat organitzada per 
l’Associació Cultural de la Dona, que 
s’havia de fer el passat dimecres a 
La Sala de Les Cuines de Can Rius. 
A l’acte hi havia d’intervenir Mont-
serrat Domènech, que va ser  la pri-
mera alcaldessa de la història de 
Caldes (entre  1989-1991, 1992-1995 
i 1999 i 2007) l’empresària Angeli-
na Boluda,  la directora de la revista 
Tot Caldes Maria Mercè Banyuls i 
la secretària municipal Remei Sala.

La taula rodona  havia de ser 
un espai on dones amb una trajectò-
ria professional reconeguda al mu-
nicipi expliquessin la seva experi-
ència i compartissin coneixements 
i descobertes personals per  poder 
contribuir a la lluita per la igualtat 
de  gènere. 

AbANS DE LA PANDÈMIA AbANS DE LA PANDÈMIA

Alumnes de l’escola en un dels tallers que va tenir lloc al pati del centre. > i. HijanO

a periodista calde-
rina de Catalunya 
Ràdio i col·laboradora 
d’aquest setmanari, 
Maria Núria Revetlle, 

ha estat guardonada amb el Premi 
al Millor Professional, atorgat per 
Ràdio Associació de Catalunya en 
el marc de la convocatòria dels 
seus 20ns Premis. 
El jurat ha decidit atorgar el premi 
d’aquesta categoria ex-aequo, com-
partit amb altres dos professionals, 
els periodistes Anna Punsí de SER-
Catalunya i Benet Iñigo de RAC1. 
L’organització ha explicat que amb 
aquest guardó es reconeix a aquests 
professionals “el sobreesforç de 
síntesi i de comprensió cap els 
oients en l’àmbit de  la informa-
ció de tribunals, especialment 
en un any en què la sentència del 
Procés ha marcat bona part de 
l’actualitat durant molts mesos”. 
Ràdio Associació de Catalunya ha 
afegit que aquests tres periodistes 
“representen els informadors de 
tribunals que han hagut de for-
mar-se, consultar, contrastar i 
explicar temàtiques complica-
des per a gran part dels oients”. 
Revetlle, per la seva banda, agra-
ïa les felicitacions rebudes des del 
seu perfil de Twitter el dia en què 
es van saber els guanyadors, el pas-
sat 3 de març: “Gràcies a tots per 

Maria Núria Revetlle guanya el 
Premi al Millor Professional 

Maria Núria Revetlle en una imatge del setembre passat. > j. serra

aquest premi i moltes felicitats a 
tota la resta de guardonats, espe-
cialment a Punsí i Íñigo. Jo enca-
ra estic en xoc. Gràcies també a 
tots els companys que no surten 
mai per antena però que la seva 
feina és essencial i imprescindi-
ble per fer ràdio”. 
A banda de la categoria al Millor 
Professional, en els 20ns Premis 
Ràdio Associació –que enguany 
han coincidit amb els 90 anys de 
la posada en funcionament de 
Ràdio Associació- s’han atorgat 

altres guardons al món del perio-
disme i al sector audiovisual: Este-
ve Giralt, corresponsal de RAC1 a 
Tarragona, amb el premi a l’Excel-
lència; el Guardó 1924 que se l’ha 
emportat “La Marató”; el premi 
al Millor Programa de Ràdio per 
“Via Lliure” de RAC1; el Millor 
Programa de Ràdio Local a “Un 
dia Més” d’UA1 Lleida Ràdio; el 
Premi a la Innovació al portal la-
selva360.cat/maresme360.cat, i 
el Premi a la Inclusió, “La Casa 
Ofala” de Ràdio Begues. 

SOCIETAT | RECONEIXEMENT

la periodista calderina ha rebut el guardó ex-aequo en la 
convocatòria dels 20ns Premis ràdio associació

Redacció

L

l’escola el calderí va recuperar la Festa del somni, 8 anys després, celebrant la seva tercera edició

EDUCACIÓ | EL CALDERÍ

La festa on fer créixer les il·lusions de tota una comunitat

Feia 8 anys que l’Escola El Calde-
rí no celebrava la Festa del Somni. 
“Al llarg dels anys, l’escola ha 
tingut una història complexa –
des de la seva obertura al 2007-
, han succeït canvis de direcció 
i de directius des del Departa-
ment d’Educació... Tot això ha 
fet que no poguéssim somiar 
abans”, explicava Marta Mas, di-
rectora del centre. 
Però aquest any “era el moment 
de fer-ho”, i tota la comunitat edu-
cativa d’El Calderí va celebrar, el 
passat 6 de març, la tercera edició 
de la Festa del Somni: “És un es-
deveniment molt important pel 
centre perquè hi recollim les il-
lusions, les expectatives i tots 

els somnis de la comunitat per 
fer una escola millor”, seguia 
Mas. Dies abans, les famílies van 
rebre a casa paperetes on escriu-
re les seves il·lusions, i durant la 
festa van recollir-se per plantar-les 
al pati de l’escola: “El que fem és 
plantar simbòlicament els som-
nis perquè el dia de demà puguin 
germinar”, explicava la directora. 
Tots els somnis plantats seguiran al 
pati de l’escola perquè tothom pugui 
veure’ls durant un temps i posteri-
orment se’n farà el corresponent 
buidatge: “Es recolliran i s’orga-
nitzaran per àmbits. Reorganitza-
rem comissions i mirarem quins 
objectius ens hem de marcar per 
fer realitats els somnis”. 

Des de somnis relatius a l’espai ex-
terior de joc, a il·lusions que tenen 
a veure amb l’àmbit pedagògic o 
altres d’idearis de centre... “Tots 
tenim el nostre somni” i la jorna-
da posa en valor el fet “d’escoltar 
la veu tots els que formen part de 
la comunitat”.
A banda de la plantada dels desit-
jos, la jornada va tenir espais per 
els jocs, activitats i tallers durant 
tot el dia. Al migdia, prop de 170 
alumnes i 80 adults van dinar ple-
gats una fideuada al pati de les-
cola, i a la tarda, posant la cire-
reta a la festa, es va celebrar la 
ballada participativa amb la col-
laboració dels prop de 250 alum-
nes i les seves famílies. 

INFRAESTRUCTURES | SOSTENIBILITAT

Plaques fotovoltàiques instal·lades a la coberta de l’edifici. > cedida

El Centre aposta per 
energies renovables 

El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui ha 
informat que en els pròxims dies instal·larà plaques fotovoltaiques a 
la coberta de l’equipament per “disminuir el consum elèctric”, i al 
mateix temps “ser més sostenibles amb el mediambient”, segons 
declara l’associació en un comunicat d’aquest mes de març. 
La nova instal·lació preveu una potencialitat de 15Kw amb una producció 
prevista de 20,881 kWh/l’any, el què equival al 24% de l’energia consumi-
da a l’equipament. Per tant, El Centre preveu estalviar a la factura elèc-
trica fins a un 20% aproximadament arran aquesta acció, duta a terme 
per Elecsum, del també grup empresarial calderí, Electra Caldense.
Aquesta darrera intervenció s’engloba dins del conjunt de fases i 
execucions per a la rehabilitació de l’equipament d’El Centre. Amb 
aquesta “se cerca l’optimització dels espais, l’adequació dels ma-
teixos i la sostenibilitat associativa i mediambiental”. 

l’equipament calderí instal·larà plaques 
fotovoltaiques a la seva coberta 
disminuït, així, el seu consum elèctric
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Jaume Mauri, president de la secció local d’ERC, presenta al públic la mostra, 
exposada a la biblioteca de Caldes de Montbui.> m. claPers

algrat la crisi sa-
nitària i el confi-
nament estem vi-
vint aquests dies, 
les entitats cultu-

rals calderines no deixen de mos-
trar algunes de les seves activitats. 
El Centre, Ateneu Democràtic i Pro-
gressista mostra des del seu perfil a 
les xarxes socials algunes de les fo-
tografies antigues de diferents mo-
ments en la història que ha viscut 
la vila calderina i també ha penjat 
a Youtube el vídeo de l’acte de pre-
sentació del llibre sobre la història 
del Centre que va tenir lloc a l’Ate-
neu Barcelonès el 13 de setembre 
de l’any 2017. El concurs de teatre 
amateur TACA’M també ha trobat 
a Youtube una excel·lent platafor-
ma per penjar-hi algunes de les re-

La cultura calderina s’adapta 
a les mesures de confinament

L’obra ‘Litus’, participant del Taca’m, del Grup de Teatre Cassalenc de Cassà de la Selva, es pot veure on-line. > YOutube

presentacions que s’han dut a terme 
en aquesta 32a edició com Les Ar-
rels, del Grup de Teatre d’Amics de 
les Arts, de Terrassa, l’obra M’es-
peraràs, de la companyia NYOCA 
de l’Ametlla del Vallès, MAMAAA! 
dels TREIATRÒLICS de Banyoles o 
l’espectacle ‘Litus’ del Grup de Tea-
tre Cassalenc de Cassà de la Selva.

El Taller d’Art Municipal Ma-
nolo Hugué també ha intensificat la 
seva activitat a la xarxa, concreta-
ment a Instagram, on el professo-
rat de diferents disciplines exposen 
part dels seus treballs. Des de l’es-
cola d’art calderina també es pro-
posa un concurs d’art per a infants 
per aquests dies de confinament. 
El tema d’aquest concurs és «El 
món des de la finestra», cal seguir 
el compte d’instagram @tallerdart 

i s’ha de penjar només una obra en 
pla (dibuix, pintura, collage, aquarel-
la, fotografia...) fet per l’infant a l’ 
instagram de l’adult. Aquest con-
curs està dividit en quatre categori-
es, de 4 a 5 anys, de 6 a 9 anys, de 10 
a 13 anys i de 14 a 18 anys. El termi-
ni per presentar les obres és fins a 
finals del confinament. Hi haurà un 
premi per cada categoria de materi-
al de dibuix i pintura. Per als adults 
també s’ha obert un concurs amb 
el tema “Somnis del confinament” i 
es demana una obra en pla (dibuix, 
pintura, collage, aquarel·la, foto-
grafia) i que el compte d’Instagram 
sigui públic amb el hashtag #taller-
dartconcursadults, l’obra premiada 
tindrà d’obsequi una visita comen-
tada Art i Tast del Museu Therma-
lia per a dues persones.

CORONAVIRUS | ENTITATS CULTURALS
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l’exposició ‘Pioneres del municipalismes feminista’ s’ha pogut veure entre 9 i el 12 de març a la biblioteca

8M | EXPOSICIó

ERC recorda les primeres electes municipals femenines

Entre el 9 i el 12 de març, la Biblio-
teca de Caldes de Montbui va aco-
llir l’exposició: “1934-1939 Pioneres 
del municipalisme feminista”, fruit 
de la col·laboració entre la secció 
local d’ERC a Caldes i la Fundació 
Josep Irla, en el marc dels actes del 
Dia Internacional de la Dona 2020.
L’exposició recupera el llegat de les 
primeres dones escollides demo-
cràticament a les institucions mu-
nicipals catalanes en les eleccions 
del 1934; posa en valor el compro-
mís polític i social d’aquestes pio-
neres, la seva tasca com a regido-
res durant la República i part de 
la Guerra Civil, i les dificultats que 
van patir amb la repressió fran-
quista. La Secretària de la Dona 
de la Secció Local d’ERC, Elisen-
da Pujades, va apuntar que “ha 
estat un tema molt interessant 
i apassionant introduir el tema 
de les dones republicanes, valen-

tes i d’exercir càrrecs polítics en 
institucions”
Josep Vall, historiador i director 
executiu de la Fundació Josep Irla, 
va explicar que a l’exposició “hem 
rescatat i desenterrat algunes 
biografies de dones dels anys 30 
que pràcticament no apareixien 
els llibres d’història”.
Les eleccions municipals del 14 de 
gener de 1934 representen l’entra-
da, per primer cop en democràcia, 
d’electes femenines a les institu-
cions locals. La primera alcaldes-
sa de Catalunya, Nativitat Yarza 
-del poble de Bellprat- i les prime-
res regidores de Catalunya, Fide-
la Renom –la primera regidora de 
Sabadell- , Justa Goicoechea –la 
primera regidora de l’Hospitalet-, 
Consol Nogueras –la primera regi-
dora de Mataró- i Caterina Casas 
–la primera regidora de Mataró-, 
juntament amb Magdalena Jonch 

–primera regidora de Cerdanyola- 
Esperança Martí –primera regido-
ra d’Esplugues-, Francesca Monné 
–primera regidora d’Esparraguera-, 
representen una generació de dones 
lluitadores i compromeses amb el 
feminisme i els valors republicans.
Aquestes polítiques del període de 
Guerra Civil van representar menys 
de l’1% de tots els regidors-es dels 
ajuntaments catalans. Marta Vi-
laret, regidora de Mollet i Vicese-
cretària General de Drets, Lliber-
tats i Lluita Antirepressiva d’ERC, 
va voler incidir que “en una època 
en que hem avançat molt en els 
drets de les dones però encara 
estem molt lluny d’aquesta igual-
tat efectiva entre homes i dones, 
creiem que és més important que 
mai reivindicar aquests referents. 
Tothom sap que som el partit de 
Macià i Companys, però que també 
ho som de Natividad Yarza”.

EXPOSICIÓ VIRTUAL | TERMALISME

Part de l’exposició no inaugurada que mostra el Museu. > j. serra

El Museu Thermalia obre 
a través de les xarxes

El diumenge 15 de març el Museu Thermalia hauria d’haver inaugu-
rat la nova exposició permanent sobre termalisme, però la cancel-
lació del Mercat de l’Olla, així com tots els actes que hi havien pro-
gramats, i seguidament la declaració de l’estat d’alarma a causa de 
la pandèmia del coronavirus que recomana a tota la població el con-
finament no ho ha fet possible.
Ahir, diumenge 22 de març, coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, 
el museu calderí, des del seu perfil d’Instagram (@museuthermalia), 
va penjar un recull de fotografies d’aquesta nova exposició termal afe-
gint-se a les iniciatives #museuacasa i #despertaambart.
Els responsables del museu també han mostrat imatges de l’exposició per-
manent de l’artista Manolo Hugué amb la intenció d’acostar virtualment 
el contingut del museu a la seva comunitat de seguidors d’Instagram.

el museu calderí mostra la nova 
exposició permanent de termalisme a 
través del seu perfil d’instagram

l’emm joan Valls convida als calderins a cites musicals, en directe, des dels balcons de la vila durant el confinament

Concerts des del balcó

Els dos primers ‘concerts’ des del balcó, han mobilitzat 
diferents calderins a participar des de casa seva. Les 
quedades s’han produït els dilluns 23 i 30 de març a les 19h. 
En les imatges es pot apreciar la varietat d’instruments i 
d’edats que n’han format part. > YOutube

MúSICA | EMM JOAN VALLS

Mireia Clapers

l confinament està fent néi-
xer un munt d’activitats a dis-
tància per donar suport, te-
nir-nos ocupats o simplement 
passar una bona estona. La 

música és una via molt potent per fer créi-
xer l’ànim i fer-nos sentir millor. És per 
això que l’escola de música ha impulsat 
una iniciativa amb la que es vol animar a 
tothom que disposi d’un instrument mu-
sical a sortir a tocar en directe diferents 
peces per amenitzar la quarantena de tots 
els calderins i calderines. També demanen 
que la gent que s’animi a tocar s’enregistri 
en vídeo per poder fer un muntatge visual 
d’aquests ‘concerts’ a distància.

QUE TINGUEM SORT
El passat dilluns 23 de març, l’Escola 
Municipal de Música Joan Valls ja va 
proposar a tots els calderins i calderi-
nes que tinguessin un instrument musi-
cal sortir al balcó a tocar “Que tinguem 
sort” de Lluís Llach.  La peça original 
data de 1974 i estava inclosa en el disc I 
si canto trist. L’obra és un cant romàntic i 
idealista narrat en primera persona i que 
expressa «una manera de militar a tra-
vés d’l’amor» i que «converteix l’amor en 
antifranquisme i progressisme» segons 
va explicar el propi autor. Amb els anys 
s’ha anat convertint en una oda a l’espe-
rança i un cant a la vida.

AL·LELUIA
Per al dilluns 30, l’escola va escollir, l’Al-
leluia de Leonard Cohen. Una cançó que 
s’ha convertit en un himne per a moltes per-
sones del món. El mateix Cohen, explicava 
que va trigar gairebé tres anys en acabar la 
cançó. La primera versió va aparèixer l’any 
1984, dins de l’àlbum Various positions, però 
la va anar modificant amb el temps. L’any 
1994 Jeff Buckley en va fer una versió que 
li va donar l’empenta definitiva per conver-
tir-se en una peça mundialment famosa.
La cançó que sembla que parli de certs 
passatges bíblics tot i que l’autor sem-
pre va voler desvincular el text de qual-
sevol referència religiosa. Segons ell, in-
tentava explicar que malgrat el dolor de 
l’amor sempre es podia trobar esperan-
ça per seguir tirant endavant i agrair la 
possibilitat que tenim de seguir vivint. 
És per tant un himne a l’amor accep-
tant-ne les contradiccions i el dolor, però 
convidant-nos a celebrar que malgrat tot 
tenim l’oportunitat i la capacitat d’estimar.

La crisi sanitària també potencia l’esperit creatiu de la població confinada
Les xarxes socials estàn significant les plataformes ideals per a 
noves iniciatives que sorgeixen en temps de confinament. N’és un 
exemple el nou perfil d’Instagram @caldes.acasa. En la seva pri-
mera publicació, els promotors es presentaven com a “un grup 
de joves del poble que, veient la situació que estem patint, ens 
hem unit per crear un seguit d’experiències divertides i virtu-
als per passar més bé la quarantena”. En aquest compte d’IG 

es publica cada dia un repte i s’anima a la comunitat de seguidors 
i seguidores a aconseguir-los: des d’un concurs de bromes “per 
donar-li un toc d’humor a la vida”; a compartir menús saluda-
bles; publicar fotografies on mostrar “la nova oficina temporal 
o d’estudi”; compartir imatges de les hores de descans i oci; i fins 
i tot crear un dibuix del logotip de Caldes des d’Instagram o un 
concurs per saber qui fa les millors patates braves.

E
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encara no es coneix l’abast de les afectacions econòmiques i socials per la suspensió de l’activitat esportiva

Incertesa en l’esport calderí
a causa del Covid-19

Porta clausurada de la zona esportiva de Les Cremades. > a. san andrés

CORONAVIRUS | ENTITATS ESPORTIVES

robablement l’esport 
ha estat una de les fa-
cetes més afectades 
de la nostra vida di-
ària en l’afectament 

del Coronavirus. Amb totes les lli-
gues i mundials en suspens i amb 
esdeveniments futurs com l’Euro-
copa de futbol o els Jocs Olímpics 
de Tòquio ara mateix en entredit, 
ningú pot predir ni mesurar enca-
ra amb gaire precisió, fins a on ar-
ribarà aquesta crisi vírica.

Més enllà de si l’esport es 
practica o es segueix, l’absèn-
cia d’aquest ha canviat les nos-
tres vides en l’última setmana, on 
la cancel·lació de l’esport profes-
sional i amateur i el tancament 
d’instal·lacions esportives, ha mar-
cat inevitablement la vida diària de 
milers de calderins. 

El tancament d’instal·lacions 
esportives, amb la Zona Esportiva 
de les Cremades com a màxim ex-
ponent, ha deixat a casa un gran 
percentatge de practicants que 
tindran a les seves mans el futur 
d’algunes de les entitats esporti-
ves. L’àrdua labor social d’aquestes 
s’ha tallat de cop i la incertesa en 
el futur està plantejant diferents 
sortides i viabilitats per a la conti-
nuació amb garanties. 

A Caldes, els clubs i entitats 
van acatar les ordres de suspen-
sió sense cap mena de dubte, però 
l’afectació ha estat rebuda de ma-
nera diferent, ja que no és compa-
rable entre la majoria d’ells per les 
diferents tasques desenvolupades, 
tot i que tenen un comú denomina-
dor: el suport dels socis marcarà en 
molts casos el futur de les entitats. 

En el cas dels clubs espor-
tius professionals, el Covid-19 els 
ha obligat a capgirar els seus plans, 
tallant d’arrel les competicions es-
portives -amb tot el que això com-
porta- i totes les dinàmiques del 
moment. El cas del CH Caldes és 
potser el més remarcable, sent 
l’únic club professionalitzat de la 
vila i al qual l’aturada afecta més di-
rectament des del primer moment.

A falta de només una jorna-
da per a finalitzar la lliga regular 
-aquesta temporada el títol es deci-
dirà amb un play-off- l’equip entre-
nat per Eduard Candami s’havia 
de jugar aquest passat diumen-
ge la tornada de la copa Cers en-
front del Voltregà a la Torre Roja, 
a banda de viatjar a Girona per 

P
Albert San Andrés

lluitar la cinquena plaça de la lliga 
el 4 d’abril. Però el que més mal ha 
fet a l’economia del club ha estat 
la disputa aquesta setmana de la 
fase final de la Copa del Rei a La 
Corunya, on l’equip tenia progra-
mat partit enfront del CE Noia, el 
divendres a les 17:00 h. Més enllà 
del perjudici esportiu, el president 
Jordi Aragay ha remarcat a aquest 
mitjà que “ja hem tingut pèrdu-

es econòmiques amb els bitllets 
a La Corunya i tota la despesa 
que comporta el viatge. Enca-
ra no sabem si tindrem retorn 
o es podran canviar de data, ni 
com quedarà el tema”. En l’àm-
bit de club “tothom que pot, tre-
balla des de casa des de la set-
mana passada” afirma, mentre 
remarca que “els jugadors tenen 
un pla específic creat pel club, 

per a mantenir la forma física 
durant el confinament”.

Potser el cas més significa-
tiu és el del CN Caldes com a con-
junt global. Ser l’entitat amb més 
socis de la vila -3.870 al febrer- 
és un avantatge per regla gene-
ral, però també un problema en 
cas de crisi. A banda dels usuaris 
d’instal·lacions com la piscina o el 
gimnàs i les diferents activitats 
proposades, el club nedador ajun-
ta també la major part de les disci-
plines federades de la vila, com els 
esports d’aigua, l’atletisme, futbol 
sala, bàsquet, karate o tenis entre 
d’altres, on disposa d’un total de 
748 esportistes federats. I a hores 
d’ara, cap dels 3.870 usuaris poden 
fer ús de les instal·lacions, clausu-
rades des de la setmana passada.

“Aquesta setmana farem 
una reunió d’urgència on trac-
tarem els diversos temes que 
afecten directament a l’entitat, 
així com mantenir el contacte 
amb l’Ajuntament pel tema de 
les instal·lacions”  explica Artur 
Cardona, gerent del club. “Amb la 
incertesa econòmica no podem 
planificar res a curt o llarg ter-
mini i la nostra màxima esperan-
ça és poder mantenir el nombre 

de socis per evitar mals majors 
en el futur pròxim” afirma. Evi-
dentment, una estructura tan gran 
com la del CN Caldes es pot veure 
molt malmesa en el suposat cas 
d’una baixa massiva de socis, amb 
possibles afectacions sobre els tre-
balladors del club. De moment i fins 
a noves notícies, el club proposa un 
entrenament alternatiu als seus 
socis mitjançant l’app Traininggym.

El cas d’altres clubs com el 
CF Caldes o el Club Atlètic Calde-
rí és menys dramàtic, tot i que no 
està exempt de problemàtica.

En el cas del futbol, els 280 
jugadors del club van ser enviats 
a casa per precaució en la jorna-
da de dimarts, quan es va donar 
l’ordre de suspensió de totes les 
competicions i les pèrdues econò-
miques, inicialment, només esta-
ran supeditades al servei de bar. 
“Des del club ho vam suspendre 
tot des del primer moment i es-
perem que no s’hagi d’allargar 
massa” ha declarat el president 
Xavi Ortega al Calderí. “La nos-
tra afectació no serà tan salvat-
ge com en altres entitats, ja que 
no tenim cap equip professional 
i no tenim un problema de viat-
ges o llargues distàncies” remar-

ca el màxim mandatari, que asse-
nyala que la màxima preocupació 
és “pels nens del club, que no po-
dran practicar el seu esport”.

Pel que fa al Club Atlètic Cal-
derí, aquest va suprimir activitats 
el dimecres, limitant també les ac-
tivitats extraescolars on coincidi-
en alumnes de més d’una escola i 
afectant a 50 dels atletes que habi-
tualment entrenen en l’escola d’at-
letisme. “L’afectació ens arriba a 
les activitats programades com 
és la Cursa de La Font del Dimo-
ni que s’havia de disputar el 19 
d’abril i en la que el club ja treba-
llava des de feia temps” explica el 
president Santi Cijes. “Per les al-
tres activitats haurem de veure 
com evolucionen les circumstàn-
cies per prendre decisions. En la 
part econòmica segur que d’al-
guna manera ens afectarà, però 
crec que ara no és encara el mo-
ment de pensar en aquestes con-
seqüències” afirma.

El Covid-19 probablement ens 
marcarà en endavant en tots els 
aspectes com a societat i potser 
ara és un bon moment de no do-
nar-li l’esquena a l’esport de la vila 
i tornar-li tot el que ens ha donat 
durant els últims anys.

“Després del tancament 
pel coronavirus, el suport 
dels socis marcarà el futur 
de les entitats”

Celebració d’un dels gols de l’equip calderí davant del Deportivo. > m. cÀtedra

a XIX edició de La Ca-
minada de Caldes va 
ser l’últim gran acte 
esportiu celebrat a 
Caldes abans de la 

cancel·lació massiva d’actes i que 
va reunir un total de 770 partici-
pants, en una jornada on el clima 
va estar a favor dels participants.
Com cada any des de fa gairebé 
dues dècades, el grup Amics del 
Sender del Centre Excursionista 
de Caldes, ha organitzat la cami-
nada popular, que en aquesta edi-
ció va lluir el nom de “La Ruta de 
la Bassa Roja”, un recorregut força 
exigent fins al punt de l’esmorzar 
en la Bassa Roja del Farell, on els 
participants podien escollir el re-
corregut llarg (18 km) o el curt (13).
En el cas del llarg, els participants 
van haver de pujar fins al Pic del 
Vent (815 m), per passar per la 
Font Falsa, la Serra Llisa i les 
Tuies, on van tornar a ajuntar-se 
amb el recorregut curt.
El clima primaveral present va 
permetre tancar l’activitat sense 
cap mena de problema, afavorint 
una jornada perfecta de trekking 
per la serra d’El Farell.
Des de l’organització van expli-
car que “la valoració de la ma-
joria dels participants va ser 
molt satisfactòria tant pel que 
fa al recorregut escollit com 

770 participants en la XIX 
edició de La Caminada

Avituallament de galetes durant el recorregut. > cedida

pels avituallaments, on desta-
quen l’entrepà de botifarra de 
l’esmorzar, el control de la xo-
colata i galetes, o el sempre es-
perat control de les taronges, un 
producte al qual agraïm la seva 
aportació a Cal Fruitós”.
La tasca de Protecció Civil i dels 
40 voluntaris va ser molt valorada 
pels organitzadors que van “agra-
ir la seva participació, sense la 

qual no seria possible donar 
atenció als senderistes”, desta-
cant també els gairebé 800 ins-
crits, als quals “volem agrair la 
seva presència, per confiar un 
any més en nosaltres”.
Del conjunt dels 770 participants, 
gairebé 300 eren residents a Cal-
des i la resta provinents de les co-
marques del Vallès, Barcelonès, 
Maresme i Baix Llobregat.
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el clima respecta l’última gran activitat abans del coronavirus

Albert San Andrés

L

Gran victòria del recam làser caldes per 4-3 davant el deportivo liceo en la 25a jornada de l’OK lliga

HOQUE | OK LLIGA 

Lluitada victòria en un duel molt intens per allargar la bona dinàmica

Des del primer minut el partit va mantenir 
una intensitat molt alta. Facundo Bridge va 
anotar el 0-1 després de finalitzar una con-
tra ràpida del conjunt gallec. A poc més de 
5 minuts pel final de la primera part, Álvaro 
Giménez va poder fer l’empat de falta direc-
ta però no va poder superar a Carles Grau.
A la represa els de Candami van poder cap-
girar el marcador amb 25 minuts molt efec-
tius. Alexandre Acsensi va fer l’empat a 1 
amb un gran xut de cullera a la frontal de 
l’àrea. Poc després, Rovira va capgirar el 
marcador aprofitant un refús a dins de l’àrea. 
Tot seguit, Oruste va poder igualar de nou 
l’electrònic però Gerard Camps va aturar la 
falta directa a l’argentí. Rovira va tenir una 
falta directa que no va aprofitar en el ma-
teix minut. 4 minuts després, Bruno di Be-
nedetto va veure la blava però Cristian Ro-
dríguez no va poder superar a Grau de FD. 

Durant la superioritat, Marcos Blanqué va 
tenir una nova oportunitat de FD però, no-
vament, sense sort de cara a porteria. Tot i 
això, Cristian Rodríguez va anotar el 3-1 al 
minut 39. Roger Acsensi va deixar gairebé 
sentenciat el duel amb el 4-1 aprofitant una 
gran jugada personal del 77 del Caldes.
A 5 minuts pel final, Oruste va retallar dis-
tàncies amb el 4-2 amb un Liceo completa-
ment buscant l’empat. David Torras va tenir 
una nova oportunitat de FD però Camps va 
aturar l’oportunitat. Oruste va fer el defini-
tiu 4-3 en el darrer minut de partit.
El Recam Làser Caldes suma la 4a victòria 
consecutiva i se situa en 6a posició a l’OK 
Lliga amb 40 punts. Els de Candami es juga-
ran accedir directament als quarts de final del 
play-off en la darrera jornada de lliga a la pista 
del Girona, prevista –si no hi ha canvas d’últi-
ma hora- pel 4 d’abril.  > PREMSA CH CALDES

ATLETISME | SOLIDARITAT

La 1a edició ja havia superat les expectatives de l’organització. > cedida 

L’OnCodines Trail ajorna 
la cursa del 21 de març

Quedava molt poc per sentir el tret de sortida de l’OnCodines Trail, 
el repte esportiu solidari contra el càncer previst de celebrar-se el 
21 de març. Com la resta d’activitats col·lectives programades per 
aquests dies, el repte va quedar ajornat amb motiu del Covid-19.
Tot i la situació, el repte esportiu solidari segueix ben viu, i aviat 
es coneixerà la nova data de la celebració de la primera edició, la 
qual compta amb 112 equips inscrits i, pel moment, 350 voluntaris. 
L’OnCodines Trail proposa un recorregut per muntanya que pot rea-
litzar-se corrent (amb una distància de 70 quilòmetres, 9 trams i 2.100 
metres de desnivell) o caminant (amb 57 quilòmetres, 8 etapes i 1.500 
metres de desnivell). El circuit transcorrerà per 11 municipis del Vallès 
Oriental i el Moianès, sent Caldes de Montbui la penúltima etapa abans 
del municipi de sortida i arribada, Sant Feliu de Codines. 
Els equips –formats per entre 4 i 6 persones cadascun- participaran en 
la prova amb un doble objectiu: completar la cursa i recaptar un mínim 
de 600€, els quals es destinaran íntegrament a la Fundació Oncovallés 
i la Barcelona Brain Heath Intiative. Pocs dies abans de celebrar-se la 
cursa, l’organització ja havia aconseguit sumar més de 73.000 euros, 
superant de molt els 47.925€ inicials que es marcava l’organització. 

el repte esportiu solidari que lluita contra 
el càncer s’ajorna fins a una nova data
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a tarda del dilluns 
9 de març era força 
calorosa tot i ser en-
cara hivern. A la sala 
de juntes de govern 

entrava el sol i les finestres eren 
una mica obertes. A les sis de la 
tarda teníem una cita important, 
l’alcalde ens havia convocat en una 
reunió extraordinària amb un únic 
punt a l’ordre del dia: El Mercat de 
l’olla. Sembla que fa molt temps 
d’això, de fet encara fèiem vida 
normal, tothom podia anar a tre-
ballar, sortir a passejar...  Ara bé, 
començàvem a témer un virus que 
havia afectat i molt a la Xina i a Ità-
lia, ja feia dies que fèiem tasques de 
prevenció i havíem de començar a 
prendre decisions difícils.
Així doncs, tot el govern reunit i 
davant l’amenaça del coronavi-
rus, la pregunta era: fem el mer-
cat de l’olla o l’anul·lem? Dues hores 
i mitja després, havent valorat pros 
i contres, vam decidir per unanimi-
tat anul·lar-lo. Vam marxar a casa 
alleugerits perquè creiem que era 
la decisió que havíem de prendre, 
però tristos per tot el que suposa-
va pel poble i la gent.
Això era dilluns, però no era res 
comparat amb tot el que vindria 
després, els fets s’anirien succeint 
ràpidament i la setmana acabaria 
sent vertiginosa! La Generalitat va 
prohibir els actes amb més de 1.000 
persones, se suspendrien les clas-
ses dies després...
Entre moltes mesures, vam deci-
dir fer una prova pilot de teletre-
ball dels treballadors de l’Ajunta-
ment el divendres. Sort! Perquè 
l’endemà mateix, dissabte, a Ca-
talunya ja ens van confinar i des 
d’aleshores molt del personal mu-
nicipal treballem des de casa, al-
tres fan tasques essencials, alguns 
al carrer, amb totes les eines de 
prevenció que tenim a les nostres 
mans. El govern municipal ens re-
unim cada dia a les quatre de la 
tarda via telemàtica per coordi-
nar-nos, cada matí hi ha una reu-
nió tècnica i entre tots anem bus-
cant solucions a tots els problemes 
diaris que van sorgint derivats del 
SARS-CoV-2, una crisi de salut, so-
cial i econòmica.
Aquest és el nostre dia a dia però 
us volem agrair a totes i a tots 
que traieu el millor de vosaltres, 
en aquests moments difícils, esti-
gueu en l’àmbit que estigueu. Ens 
en sortirem! 

ortem ja tres setma-
nes de confinament 
i a poc a poc tots i 
totes hem agafat 
noves dinàmiques 

en el nostre dia a dia per adap-
tar-nos a aquesta crisi sanitària 
que vivim. 
Sabem que és un moment difícil 
i que tots i totes volem estar 
informades de les novetats del dia 
a dia i de les últimes informacions. 
Per això des del PSC volem fer una 
crida a tota la ciutadania a fer un 
acte de responsabilitat a l’hora de 
compartir missatges, especialment 
per les xarxes socials.
Ara, com sempre, però més que 
mai, cal que comprovem que allò 
que compartim és verídic. I es 
és que sembla que les notícies 
falses han envaït més que mai 
internet Internet, difonent dades 
i informació que no és real. 
Per això animem a tothom a 
seguir i compartir fonts oficials 
i de mitjans de comunicació que 
informen de forma rigorosa com 
ho estan fent les administracions, 
institucions i mitjans de 
comunicació calderins. A qui 
felicitem per la gran tasca i esforç 
que estan fent en un moment 
on sabem que és especialment 
complicat comunicar. 
Cal respondre a la desinformació 
amb informació verídica i 
denunciar aquelles notícies que 
estiguin basades en mentides 
o busquin incitar a l’odi en un 
moment especialment delicat. 
D’aquesta manera podrem estar 
millor informats i informades. 
Aprofitem per donar les gràcies 
a tothom qui fa que aquests dies 
puguem tindre tot el que ens cal 
i cuida de nosaltres en moments 
molt complicats. Gràcies personal 
sanitari, personal públic, de 
neteja, sector primari, comerços 
essencials, transportistes, mitjans 
de comunicació, teleoperadors, 
personal de manteniment, 
transports públics i cossos de 
seguretat. I també a tothom qui 
està treballant des de les seves 
cases per intentar mantenir 
certa normalitat dins de 
l’excepcionalitat, persones com 
professionals de l’educació, de 
l’atenció a la ciutadania i tants 
d’altres que estan fent un gran 
esforç per mantenir els seus oficis 
actius en la distància.
Tot anirà bé amb l’ajuda de tots 
i totes!

Estem a l’espera de rebre l’article 
del PPC de Caldes. Tan bon punt 
el rebem, actualitzarem aquest 
suplement digital.
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Crònica política: 
La gestió d’una 
pandèmia

La importància 
de la Informació 
verídica en temps 
complicats

ra que, degut al con-
finament, molts de 
nosaltres disposem 
de més temps, pot-
ser és un bon mo-

ment per explorar llocs virtuals que 
no són de consulta habitual. Si en-
treu la web https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/, entrareu a la biblioteca ci-
entífica més important del món. En 
aquest portal s’hi poden consultar 
tots els estudis científics realitzats 
en qualsevol camp i publicats en re-
vistes científiques.
Aquí s’hi pot trobar una publicació 
titulada “Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus as an Agent 
of Emerging and Reemerging Infec-
tion (Vincent et al., 2007)”. Els au-
tors d’aquest article tanquen les 
conclusions dient: La presència d’un 
gran reservori de virus similars al 
SARS-CoV en ratpenats juntament 
amb la cultura de menjar mamífers 
exòtics al sud de Xina, és una bomba 
de rellotgeria. No s’ha d’ignorar la 
possibilitat que el virus SARS o al-
tres virus nous reapareixin [...] i, per 
tant, tampoc la necessitat de pre-
parar-nos. 
A l’any 2007, científics ja avisaven 
que el que està passant avui era pro-
bable que succeís. En aquest punt és 
on la política ha de reflexionar sobre 
el que s’ha fet malament fins ara i el 
que cal canviar en un futur. Segons 
el World Economic Forum els paï-
sos que més inverteixen en recer-
ca són Corea del Sud amb un 4.3% 
del seu PIB, i Israel amb un 4.2%. 
Països com Suïssa, Finlàndia, Àus-
tria, Suècia o Dinamarca invertei-
xen el 3.2%. Alemanya es queda en 
un 2.9%, USA en un 2.7% i Itàlia en 
un 1.4%. Espanya inverteix el 1.2% 
del seu PIB en I+D. 
Sortirem de la crisi que estem vivint 
gràcies a l’esforç titànic del perso-
nal sanitari (no del sistema sanita-
ri) i de les persones que treballen en 
activitats essencials. I, evidentment, 
quedant-nos la resta a casa. Ara bé, 
només potenciant un dels pilars fo-
namentals de la societat, com és la 
investigació (i la sanitat), ens porta-
rà a poder lluitar amb més garan-
ties contra aquestes amenaces. La 
ciència mai ha donat un rèdit polí-
tic immediat però ens ha portat a 
tenir l’estat de benestar del que ara 
podem gaudir.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

A
El rèdit polític 
d’invertir en 
ciència

El germà pobre

Aquestes alçades de la pandèmia, està aca-
bant la tercera setmana de confinament, a 
ningú se li escapa que als governs i a l’ad-
ministració se’ls van oblidar les residènci-
es de la tercera edat. Són els llocs més vul-
nerables on el coronavirus s’expandeix més 
ràpid i amb més virulència perquè hi troba 
un terreny adobat: la majoria dels residents 
tenen patologies prèvies, edats avançades i 
un grau de dependència molt gran.
No es va preveure res: ni protegir als residents 
ni als treballadors i s’ha començat a córrer 
quan a Catalunya ja hi ha més de 300 morts 
sobre la taula i plantilles de treballadors sen-
ceres infectades o a casa en quarantena.
A Madrid, quan van entrar els militars a de-
sinfectar les residències van trobar els cadà-
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · c. Folch i torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · c. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. lluís companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · c. santa teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · av. Pi i margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · c. sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · c. sant ramon, 7
  

Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).  
a partir de les 22 h, acabat l’horari 

habitual de cada farmàcia, i en cas 

d’urgències farmacològiques, cal trucar 

a la Policia municipal (t| 93 865 41 41). 

allà us informaran de la farmàcia de 

torn, que obrirà per prestar-vos el servei 

d’urgències fins a les 00.30 h. a partir 

de les 00.30 h, el servei de farmàcia 

de guàrdia es deriva a la Farmàcia 

Viñamata (c. museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONS
Gestionades des dels serveis funeraris 
santa susanna

17 de març · 84 anYs
ELISA GALLARDO SANCHEZ

18 de març · 79 anYs
ALBERT BLANCH DEU

19 de març · 68 anYs
ANTONI DEL PERAL VALENZUELA

21 de març · 75  anYs
JAIME BOADA PRATS

22 de març · 85 anYs
JOSE ABAD ORTEGA

22 de març · 89 anYs
EUGENIO OLIVERAS COSTA

23 de març · 72 anYs
BLASINA LEON DE LA CRUZ

24 de març · 
ANTONIO JIMÉNEZ VELÁZQUEZ

24 de març · 69  anYs
CARLES CAMPISTRON TELLEZ

25 de març · anYs
FRANCISCO TELLEZ CONTERO

26 de març · 86 anYs
DOLORES BARTOMEUS ESTADELLA

26 de març · 85 anYs
ENCARNACION MARTINEZ MARTINEZ

26 de març · 100 anYs
JOSEFA PINO FONTCUBERTA

27 de març · 69 anYs
PEDRO MUÑOZ ESPARCIA

27 de març · 93 anYs
JOSEP VALLS FERRER

27de març · 93  anYs
MATILDE COROMINAS FONT 

28 de març
JOSE VALLS MAURI

28 de març · 68 anYs
PEDRO VEGAS MEGÍAS

28 de març
MARIA NINET GIRÓ

28 de març · 93 anYs
ROSALIA BAILE ZUBIRIA

28 de març · 83 anYs
JOSEP FIGUEROLA

29 de març · 90 anYs
ANA VALDES MARTINEZ

29 de març · 84  anYs
RAMON CLOTET SAGALES

30 de març · 58 anYs
JOSE VICENTE CANDELAS DE LA FUENTE

30 de març · 86 anYs
JUAN MARSAL CASALS

31 de març · 99  anYs
SALVADOR ASENSIO SERRANO

31 de març · 86 anYs
ARISTIDES CASTOSA MARTINEZ

31 demarç · 89 anYs
NARCISA ALARCON MARTINEZ

“Només som una raça 
avançada de micos en 
un planeta menor d’una 

estrella molt normal”

> Stephen Hawking

La frase de la quinzena

vers dels avis que convivien amb els supervi-
vents, ho va deixar caure, com qui no vol la 
cosa, la ministra de Defensa Margarita Ro-
bles en una entrevista radiofònica.
És una vergonya que a hores d’ara encara no 
es puguin fer testos per saber qui té el virus 
o no a les residències i impedir així les famí-
lies poder treure el seu familiar.
És un vergonya que no hi hagi tampoc pro-
ves fiables per al personal sanitari i mèdic.
És una vergonya que els treballadors o les 
persones que han d’atendre la gent gran no 
tingui els mitjans adequats de protecció. A 
Caldes el poble es va organitzar per fer i 
cosir bates i mascaretes.
És una vergonya que la gent s’estigui morint 
perquè s’ofega i falten respiradors i es posin 
traves burocràtiques per homologar les res-
piradors que han fet a corre cuita moltes em-
preses que volen donar un cop de mà
És una vergonya com s’està gestionant 
aquesta crisi sanitària.
Tots ens fem càrrec que els fets sobrepassen 
l’imaginable i tots vam minimitzar l’epidèmia 
quan només afectava la Xina, però ara que 
ja portem tres setmanes de crisi ja s’hauria 
d’haver reaccionat.
És una vergonya que a hores d’ara no hi hagi 
ni un bri d’autocrítica només compareixen-
ces de tècnics i polítics soporíferes, que no 
aporten dades fiables i només serveixen per 
fer eslogans autocomplaents i crides patriò-
tiques que no solucionen la feina a peu de llit.
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Estem a l’espera de rebre l’article 
de Cup-Caldes. Tan bon punt 
el rebem, actualitzarem aquest 
suplement digital.

ANUNCIAR-SE 
NO ÉS CAR.
NOMÉS COSTA
DINERS. 

Si vols fer créixer el teu negoci,
informa-te'n!

 t · 93 707 00 97 | e · publicitat@calderi.cat
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Acorralem el virus! 
Aturem l’epidèmia! 

30 de març de 2020

Símptomes habituals

Febre
≥ 37 ºC

Tos 
seca

Sensació de  
falta d’aire

Malestar 
general Símptomes 

en alguns casos

Mal 
de cap

Pèrdua 
del gust Fatiga Mal 

de coll
Dolor 

muscular
Vòmits 

o diarrea

Els casos de COVID-19 i les persones que hi han estat en contacte 
poden generar nous casos. Fins i tot les persones sense símptomes 

o amb símptomes lleus poden transmetre el virus.

Si tens algun símptoma,  
ets un cas possible de COVID-19. 

Fes el seguiment dels  
teus símptomes a través  
de l’app STOP COVID19 CAT, 
dos cops al dia durant 14 dies. enllaç

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus20
20

. ©
 G

en
er

al
ita

t d
e 

C
at

al
un

ya
. S

er
ve

i C
at

al
à 

de
 la

 S
al

ut
 (

30
.3

.2
02

0)

AÏLLA’T 
dels de casa NO SURTIS de casa 

(ni a comprar, ni a passejar 
la mascota, etc.)

AVISA les persones 
amb qui has estat 
en contacte perquè 
també s’aïllin




