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Quan 
estàs en 
un estat de 
pessimisme, 
mira una 
rosa

Albert Samain

“

“
Símbol d’emoció

Enguany no ha estat possible visitar 
les tradicionals parades amb roses i 
les diferents combinacions florals per 
regalar a la persona estimada. Moltes 
floristeries de Catalunya  s’han adherit  
a la campanya #RosaDeSantJordiaCasa  
del Gremi de Floristes de Catalunya. 
No obstant, no s’arribarà a les xifres de 
vendes d’altres anys. Ara més que mai, la 
rosa serà un símbol i transmetrà emoció 
i empatia en uns moments difícils per a 
tothom, una connexió emocional que tots 
necessitem. Aquest Sant Jordi serà ple de 
missatges emotius.

SANT JORDI | 0302 | SANT JORDI
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Hem de trobar 
temps per 
aturar-nos i 
agrair a les 
persones que 
marquen la 
diferència en les 
nostres vides.

John F. Kennedy

“

“

Mantenint l’esperit
de Sant Jordi

Els hospitals han volgut mantenir 
l’esperit de Sant Jordi habilitant 
espais i repartint llibres i roses 
entre el personal sanitari i els 
pacients que acullen.
En la imatge personal de l’hospital 
fullejant llibres al vestíbul del 
Gran Hotel Verdi de Sabadell que 
s’ha reconvertit aquests dies en 
Hotel salut en suport a l’hospital 
Parc Taulí.

COVID-19 | 0304 | COVID-19

> quIm PAscuAl
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ant Jordi és aquella data 
que tots els calderins i cal-
derines tenim sempre en 
vermell a la nostra agen-
da. Si el temps acompa-

nya, i fins i tot amb algun ruixat,  acos-
tuma a ser una diada de reivindicació 
de la cultura i la gent surt al carrer a 
comprar llibres i roses per després re-
galar-los. Aquest 2020 això no serà 
possible a causa de l’estat d’emergència 
originat per la propagació de la Covid 
19 que obliga a la majoria de la pobla-
ció a estar confinada a casa, amb la ma-
joria de botigues tancades –tret de les 
d’alimentació, farmàcies i drogueries- 
i no fer vida al carrer. Aleshores, com 
es pot mantenir aquest esperit festiu i 
cultural des de portes endins? “L’hem 
de viure des de la cultura i la tradi-
ció, compartint des de les xarxes i 
des dels balcons, no podem fer més 
ara per ara, però això no vol dir que 
no haguem de llegir i de viure el dia 
de Sant Jordi”, explica la  regidora de 
Cultura, Laia Cuscó.
L’Ajuntament de Caldes ha animat a la 
ciutadania a celebrar el Sant Jordi des 
de casa i compartir a la xarxa amb l’eti-
queta #SantJordiCaldes tot allò que 
significa aquesta diada: recitar poe-
sia, llegir un llibre, elaborar una rosa 
de paper, música, ballar, cantar o re-
comanar llibres.
A més, es proposa engalanar el balcó 
de cada casa amb elements represen-
tatius de Sant Jordi com dibuixaos de 
dracs, roses, contes, portades de lli-
bres o manualitats. “Tothom té ganes 
de fer coses projectades cap al car-
rer”, assegura Cuscó, que confia que 
la crida funcionarà.
L’Escola Municipal de Música Joan 
Valls, l’Espai Jove El Toc, la biblioteca 
i les escoles bressol han participat en 
aquesta Diada de Sant Jordi confinada.
L’EMM Joan  Valls ha proposat cantar 
i tocar la cançó de Sant Jordi. Fa uns 
dies, van adjuntar la lletra i la partitu-
ra de la cançó a les xarxes amb la in-
tenció que tothom fes creacions lliures 
emprant tots els recursos que cadascú 
pot tenir a l’abast. A més proposa com-
partir els vídeos penjant-los a les xar-
xes socials amb l’etiqueta #SantJordi-
Caldes. Una altra iniciativa de l’escola 
és la reproducció a Youtube de la re-
presentació de la cantata participati-
va La Vaca Florinda que l’escola va fer 
al maig de 2014. L’Escola Municipal de 
Música Joan Valls tradicionalment per 
la Diada de Sant Jordi oferia al parc de 
l’Estació una cantata en directe a càr-
rec dels seus alumnes, juntament amb 
altres alumnes de les diferents escoles 
de primària i acompanyats de profes-
sors de l’escola de música.
Enguany, a causa del confinament pro-
vocat per la crisi sanitària de la Covid-
19 aquesta actuació no es podrà dur a 
terme amb normalitat però amb la vo-

Confinats però amb l’esperit per mantenir la flama de la cultura
tradició | sant jordi

Jordi rius

S

Certament no ha estat un Sant Jordi com els altres. No s’ha pogut badar entre les parades i els llibres s’han hagut d’encarregar per Internet i deixar-los a la porta de casa. Les floristeries han tancat i alguns veïns com Raül Fernández han engalanat els seus balcons. > a. san andres / cedida

luntat de celebrar la Diada de Sant Jordi 
també des de casa, l’EMM Joan Valls 
ofereix aquesta cantata per Youtube.
Des de l’Espai Jove El Toc s’han sumat 
a la Diada de Sant Jordi amb dues pro-
postes ben originals: la tercera edició 
del concurs de creacions breus  “Mira 
en positiu” i una versió de la llegenda 
de Sant Jordi passada pel filtre de l’ac-
tualitat,  La sanitària Jordina, el coro-
navirus i l’avi Jaume. 
Pel que fa al concurs de creacions 
breus, s’organitza a través del progra-
ma d’educadors de carrer Aire_EC de 
Caldes de Montbui. La temàtica del 
concurs és la visió positiva del jove i 
cada participant pot expressar de ma-
nera breu la seva idea de “ser jove”, 
sempre amb una mirada positiva, amb 
respecte i tolerància. Els tres guanya-

“Sant Jordi 
l’hem de viure 
des de la cultura 
i la tradició, 
compartint des de 
les xarxes i des dels 
balcons, no podem 
fer més ara per ara, 
però això no vol 
dir que no haguem 
de llegir i de viure 
aquest dia”

Laia Cuscó, 
regidora de cultura

actUaLitat | CoronaVirUs | 0706 | actUaLitat | CoronaVirUs

i es reinventen llençant propostes 
a les famílies per seguir mantenint 
la tradició.
Els dos centres recomanen con-
tes, lectures per grans i petits, en-
vien vídeos i audicions...i també 
tenen col·laboracions de famílies! 
Si voleu gaudir explicant o mirant 
contes  podeu consultar el blog 
https://agora.xtec.cat/ebmgegant-
delpi-caldes/.

CONCURSOS DE PUNTS 
DE LLIBRE I RELATS A LA 
BIBLIOTECA
Coincidint amb Sant Jordi la 
Biblioteca organitza l’activitat 
familiar «Anima’t» el concurs de 
relats curts i il·lustrats al moment. 
Els infants de 3 a 14 anys van poder 

dors, que s’han conegut avui, rebran 
un xec regal de la llibreria Joc de Pa-
raules. Els guanyadors són Laia Far-
ràs, primer premi amb el relat ‘Avui soc 
lliure’; segon premi per Berta Mirón 
per la cançó ‘Canté-Anne Lukin’ i ter-
cer premi per a Marc Fernandez amb 
el dibuix ‘Matem al drac de Sant Jordi’
Aquest matí, l’Espai Jove El Toc, ha 
penjat a les 11 h a totes les xarxes soci-
als de l’Àrea de Joventut la seva peculi-
ar visió de la història de Sant Jordi: La 
sanitària Jordina, el coronavirus i l’avi 
Jaume. La història, d’uns set minuts 
de durada, “ha estat modificada amb 
un toc actual de coronavirus”, apun-
ta l’educadora de carrer, Núria Ruiz. 
Aquí Sant Jordi s’ha transformat en 
una heroïna, la infermera Jordina, el 
drac s’ha transformat en el virus del 

coronavirus i l’avi Jaume, un personat-
ge molt estimat al poble a més de l’apa-
rició d’altres personatges coneguts. Un 
dels educadors tenia una obra de tea-
tre escrita, “la va modificar una mica 
per ambientar-la a Caldes i ho fem 
a partir d’uns dibuixos on apareix 
la plaça de la Font del Lleó, l’edifici 
del Toc” assenyala Ruiz. La història es 
completa amb un seguit de personat-
ges que han fet els educadors de car-
rer, el dinamitzadors dels Toc i la tèc-
nica de Joventut.

POSTES DE LES ESCOLES 
BRESSOL MUNICIPALS
Les escoles bressol municipals de Cal-
des, l’EBM La Lluna i l’EBM Gegant del 
Pi, tot i la situació que vivim, un any més 
tenen en compte la Diada de Sant Jordi 

La prohibició de fer actes al carrer pel confinament de la població i per la distància social ha obligat a fer accions com actuacions, petits curts o concursos a les xarxes i  fer la celebració portes endins de manera més íntima

4 equipaments 
han proposat 
activitats per aquest 
Sant Jordi confinat

L’Espai Jove 
El toc
ha penjat a les 
xarxes una 
particular visió de 
la llegenda de Sant 
Jordi basada en el 
coronavirus

L’EMM
Joan Valls 
ha tornat a 
reproduir a 
Youtube la cantanta 
participativa
La Vaca Florinda 
enregistrada
el 2014 

crear microcontes i els van fer 
arribar entre el 15 al 21 d’abril per 
mail o a través de les xarxes socials 
de la Biblioteca. Es tracta d’una 
activitat familiar on es valorarà 
l’expressió oral o escrita del nen o 
de la nena.
El concurs s’adreça a infants de 3 
a 14 anys que hauran de presentar 
microcontes amb un màxim de 250 
paraules o que no superi el minut 
d’àudio. Les propostes es poden 
enviar per mail a b.caldesm@diba.
cat o a través de les xarxes socials 
de la Biblioteca 
Hi haurà 3 guanyadors que podran 
veure com l’il·lustrador Sergi Por-
tela fa un dibuix en viu sobre el 
conte i obtindran una còpia impre-
sa de la il·lustració acompanyada 

del text del conte.
La Biblioteca allarga el termini 
per participar en el 20è Concurs 
de Punts de Llibre fins que el ser-
vei torni a la normalitat. 
El punt en blanc es pot aconseguir 
descarregant-vos-el a www.pinta-
punt.cat. El temari del dibuix és lliu-
re i no ha d’estar necessàriament re-
lacionat amb la Diada de Sant Jordi. 
Enguany s’han creat tres dissenys 
diferents de punts de llibre, cadas-
cun d’ells té una silueta que pot ins-
pirar un munt de dissenys.
Com a novetat, el concurs es divi-
dirà en 6 categories: educació in-
fantil P3, P4 i P5; cicle inicial de 
primària ; cicle mitjà de primària 
(3r i 4t); cicle superior de primària 
(5è i 6è), a partir de 13 anys i la ca-

tegoria enredat sense límit d’edat, 
novetat d’aquest anys. Es tracta 
de fer una foto al disseny del vos-
tre punt de llibre amb algun llibre 
que us agradi, explicar perquè re-
comaneu la seva lectura i publicar 
la foto a les xarxes de la Bibliote-
ca amb el hashtag #pintapunt2020 
#pintapuntconfinat #joemquedoa-
casaXBM #SantJordiCaldes
Es designarà un guanyador i un fi-
nalista per a cada categoria. El di-
buix guanyador de cada categoria 
serà editat i s’utilitzarà com a punt 
de llibre de la Biblioteca, durant 
tot un any. Els guanyadors i finalis-
tes rebran, respectivament, un xec 
regal valorat en 60 i 40 € per gas-
tar a l’establiment col·laborador 
assignat a cada categoria.

En la categoria Enredat es selec-
cionarà un únic punt, el que tingui 
més likes, amb un premi d’un xec 
regal de 40€ per gastar en una de 
les tres llibreries col·laboradores 
del Pintapunt: Llibreria Joc de Pa-
raules, Papereria Calvo Boluda i el 
Quiosc Papereria Arturo i la publi-
cació del punt de llibre.
A part d’aquestes dues iniciatives, 
a la biblioteca “farem unes càp-
sules de recomanacions que ha 
preparat la gent de l’equip de la 
biblioteca i tenim pendent publi-
car una guia de lectura”, asse-
gura la directora de l’equipament, 
Núria Puigivila.
El període de presentació s’allarga 
fins que el servei de la Biblioteca 
torni a la normalitat.
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L’educació és un dels pilars de la 
nostra societat i un dels que més 
tocat ha quedat durant el confina-
ment. Després d’haver parlat de 
política, sanitat i esport, l’educació 
era l’entrevista obligada per aques-
ta setmana, on vam poder comptar 
amb Jaume Balart en els directes 
d’Instagram del diari Calderí. Ba-
lart és el director de l’IES Mano-
lo Hugué, un dels instituts calde-
rins, on estan matriculats més de 
700 alumnes.
La suspensió de les classes des 
del 13 de març ha obligat a pren-
dre mesures per poder acabar el 
tercer trimestre del curs, però el 
confinament ha fet canviar la ma-
nera d’impartir classe i de qualifi-
car el rendiment. Balart aclareix 
els conceptes de les noves direc-
trius donades pel conseller Josep 
Bargalló fins aquesta setmana.

Com estàs vivint aquesta situa-
ció de confinament?
Tancat a casa i amb la sort de tenir 
una gossa que puc treure a passejar, 
tot i que la pluja d’aquests dies ho ha 
fet tot més complicat. Aquests dies 
són un no parar de videoconferèn-
cies, e-mails... la meva percepció és 
que estem treballant més estant a 
casa que a l’institut, però malgrat 
tot aquest enrenou del confinament, 
almenys podem dir que estem bé, 
sans i ho estem portant de la millor 
manera possible.

Sense tenir precedents, com es 
gestiona una crisi com aquesta 
en un centre?
El Manolo és un centre amb 730 
alumnes, gairebé 80 professors i 
sumant la resta de personal i les 
famílies fem una comunitat de gai-
rebé 3.000 persones. D’aquestes 
ens trobem a diàriament a gaire-
bé 800 a l’institut i el fet de gesti-
onar això des de casa és complex. 
Som molta gent, molts alumnes i 
moltes situacions dispars en fun-
ció de cada família i aleshores la 
preocupació és arribar a tothom 
i evitar que les famílies amb més 
dificultats de posar-se en contac-
te amb el centre no es vegin per-
judicades per aquest confinament. 
Les dues primeres setmanes van 
ser de ressituar-nos, perquè cap 
de nosaltres tenia clar com utilit-
zar totes les eines on-line que ara 
estem fent servir. Malgrat el des-
concert, ens vam haver de posar 
les piles, organitzant-nos entre 
els professors i creant calendaris 
d’equips docents per a contactar, 
com a mínim una vegada a la set-
mana amb els alumnes, sempre se-
guint les instruccions del Depar-
tament d’Educació que diuen que 
més enllà d’acabar un temari, s’ha 
de fer un acompanyament emocio-
nal i ajudar-los per desengoixar-los 
una mica. Es tracta d’apropar al 
màxim la comunicació digital a 
les famílies per reduir el que re-
presenta el confinament.

Des de la Generalitat i el Depar-
tament d’Educació, s’ha actuat 
bé i ràpid?
De tant en tant sóc crític amb la 
rapidesa d’actuació del Departa-

jaume Balart: “tenim prou 
eines per avaluar a tothom”

EDUCACIó | iEs Manolo hUgUéAlbert San Andrés

ment. En aquest cas estic prou 
content de com s’ha actuat des del 
primer moment. Aquesta setmana 
hem rebut una guia de com ha de 
ser l’avaluació del tercer trimes-
tre. Estem intentant minimitzar al 
màxim la bretxa digital i en aquest 
cas, al Departament aquest aspec-
te l’ha agafat amb poca previsió, 
però malgrat tot, això és una situa-
ció extraordinària i tothom ho està 
intentant fer el millor possible.
De fet el cas dels finals de cicle a 4t 
de l’ESO i 2n de Batxillerat i cicles 
formatius, són els més complexos.
Pel que fa a l’avaluació no ens hem 
d’angoixar, perquè malgrat la situ-
ació, la informació que tenim dels 
alumnes pel que fa a la seva evolu-
ció competencial no ens ha d’im-
pedir poder-los avaluar, sobretot 
a l’ESO, on han estat 12 trimestres 
dels quals tenim prou eines per 
poder qualificar-los. Potser l’as-
sumpte de la recuperació de pro-
grames i temaris és el dubte que 
més preocupa, però des del De-
partament s’ha insistit en no pe-
nalitzar notes per no haver pogut 
acabar el curs com toca. És una 
mesura encertada en una situa-
ció extraordinària i no passa res, 

entre nosaltres i en general la gent 
ho porta bé. Tot i que la sensació 
en algun moment és la de no des-
connectar. El fet de treballar des de 
casa té aquest inconvenient, amb un 
contacte més permanent sense un 
horari fix. L’altre dificultat que ma-
nifesten els professors més joves és 
la de compaginar les criatures o la 
gent que ha tingut algun malalt amb 
la feina diària, però ens sortim.  

Què s’ha fet en el cas dels alum-
nes sense recursos? 
Aquest és el cas que més feina ens 
ha portat. Hem intentat contactar 
amb totes les famílies. Es van ela-
borar uns formularis fent saber 
que l’objectiu és el fet d’arribar al 
màxim possible de famílies perquè 
cap se senti desafavorida per tre-
ballar des de casa i això significa 
reduir al màxim la bretxa digital. 
D’entre el més d’un milió d’alum-
nes a Catalunya, un 10% tenen al-
guna necessitat, al nostre institut 
el percentatge és similar.
A partir dels formularis i amb l’ajut 
de tutors i tutores, hem arribat a 
tothom menys a 40 famílies. Això 
ens ha dut a parlar amb l’Ajunta-
ment, que ha estat molt disposat a 
col·laborar. En el cas dels ordina-
dors hem de veure de quina ma-
nera farem el repartiment d’ordi-
nadors i l’Ajuntament tindrà una 
partida per a la connectivitat. Això 
es va tancar la setmana passada i 
Telefònica que és qui ha de donar 
el suport està col·lapsada, així que 
és un dels temes en el qual estem.

Com trobeu d’ànims als alumnes 
després de 40 dies de tancament?
L’opinió personal que tinc és que 
ho estan portant millor els joves 
que els adults. Ells estan més acos-
tumats al que són les pantalles i 
els recursos digitals, tot i que estan 
una mica fart de no poder sortir 
i practicar esport. Però els veig 
menys resignats que molts de nos-
altres, com per exemple jo mateix, 
que trobo a faltar poder sortir a fer 
un volt per la muntanya. Per sort 
la situació d’aquí a Caldes no és la 
mateixa que a una ciutat on tot-
hom viu en pisos i hi ha qui té la 
possibilitat de tenir jardí o piscina 
i esbargir-se més. 

En quines franges d’edat aquesta 
situació pot afectar més directa-
ment en l’aprenentatge?
En aquest moment els més an-
goixats potser són els alumnes de 
segon de batxillerat que han d’afron-
tar l’accés a la universitat. Són els 
que estan demanant més acompa-

ja que coneixem bé als alumnes. 
Potser és més complicat en el cas 
del batxillerat i dels cicles pels te-
maris, però se segueix treballant.

Pot afectar això a la nota global 
en els finals de cicle?
És complicat de respondre, ja que 
les directrius del Departament és 
la de no penalitzar pel que no hagin 
fet en aquest final de curs. Hem de 
tenir prou indicadors per poder-ho 
fer, però el problema es presenta 
a les recuperacions. Aquest és el 
tema que encara hem de resoldre, 
ja que el document s’ha fet públic 
aquesta setmana i poden tenir di-
ferents interpretacions. 

S’ha començat el tercer trimes-
tre de manera telemàtica amb 
eines noves on-line. Com està 
funcionant?
Acabem de descobrir un nou món. 
Un món que ens permet comu-
nicar-nos amb els alumnes d’una 
nova manera que fins ara no haví-
em fet servir. Si bé a les primeres 
setmanes ens vam haver d’organit-
zar, a hores d’ara el professorat està 
agraint molt l’organització de fran-
ges horàries per no trepitjar-nos 

el director de l’Ies manolo Hugué va aclarir alguns dels conceptes sobre l’actualitat a l’educació 

nyament del professorat, ja que la 
resta no tenen la mateixa pressió. 
En l’ESO, tot i que els de quart fan 
un canvi d’etapa, no hi ha massa di-
ficultats i fins i tot hi ha casos on 
estan més predisposats a aprofi-
tar el temps amb videoconferèn-
cies. També estem pensant com 
treballem amb les escoles de pri-
mària per a fer l’acompanyament 
en els alumnes que faran el salt 
l’any vinent des de sisè, ja que no 
han pogut fer un comiat com toca.

De fet, les PAU han canviat de 
dates entre el 7 i el 9 de juliol. 
Com s’afronten?
És tot una incògnita, ja que hi ha 
el dubte de si es podran fer o no en 
aquestes dates. D’altra banda hi ha 
les correccions de setembre i d’as-
signatures a recuperar, pel que en-
cara no està prou definit i ens hem 
d’agafar a l’últim document que ha 
arribat. La setmana passada hi va 
haver una reunió de conselleries 
amb el Govern d’Espanya i aquell 
mateix dia havíem de rebre les ins-
truccions que ens han arribat ara. 
L’aprovat general s’ha descartat 
perquè tenim indicadors suficients 
per avaluar. Es confia molt en l’au-
tonomia dels centres i a partir de la 
màxima de no penalitzar, cal avalu-
ar la tercera i l’extraordinària amb 
la màxima justícia possible.

De fet de cara a l’any vinent, 
teniu un nou cicle formatiu de 
Termalisme al Manolo Hugué, 
que serà únic a Catalunya i Es-
panya. En què consistirà? 
La idea és donar resposta princi-
palment a les necessitats que han 
traslladat els balnearis del muni-
cipi pel que fa a tenir tècnics es-
pecialistes en termalisme. Gràci-
es a aquest sector de Caldes i del 
ressò de l’Ajuntament per atendre 
aquestes necessitats s’ha pogut fer 
aquest cicle. L’objectiu és intentar 
arribar al màxim possible a tots els 
establiments termals de la penín-
sula, en el sentit que creiem que 
pot ser una oportunitat molt espe-
cial que pot donar molta sortida la-
boral. En una visita de l’any passat 
a Saint-Paul-lès-Dax es va fer un 
grup de treball amb Ajuntament i 
empresaris per a veure com s’orga-
nitza el termalisme en aquella vila 
i a França, per emmirallar-nos en 
aquest model, tot i que allà està in-
clòs en la sanitat, per a millorar la 
professionalitat dels treballadors 
en aquest sector. Ara estem una 
mica neguitosos per haver-ho d’or-
ganitzar en tan poc espai de temps 
i fer un cicle de qualitat. 

www.electracaldenseenergia.com
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clIcA Per veure l’enllAç
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Llista d’ofertes de 
feina  actualitzades 
el 23/04/2020

Si ja esteu inscrits a la Borsa de Treball i teniu el currículum actualit-
zat, 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 elec-
trònics següents: borsatreball@caldesdemontbui.cat , clubfeina@
caldesdemontbui.cat , clubfeina16@caldesdemontbui.cat , i pfo@
caldesdemontbui.cat .
Si voleu més informació o si us heu d’inscriure a la Borsa de Tre-
ball, podeu trucar al T. 93 862 70 25
Des del Servei d’Ocupació es recorda que és molt important re-
visar periòdicament les ofertes penjades al web: www.caldesde-
montbui.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.

Surt al balcó a tocar amb l‘Escola Municipal
de Música Joan Valls
L’Escola Municipal de Música Joan Valls anima a totes 
les persones que tinguin un instrument de música, a sor-
tir al balcó, el dilluns 27 d’abril, a les 19 h, a tocar i a can-
tar «Bella Ciao», una canó popular italiana. Trobareu la 
partitura a la pàgina web de l’Ajuntament www.caldes-
demontbui.cat
Enregistreu l´actuació i etiqueteu a l’Escola de Música 
Joan Valls i cada setmana a la pàgina web de l’Ajunta-
ment es publicarà un vídeo amb les vostres participacions.

Consells per a fer un ús responsable de la informació i un 
bon ús de les pantalles
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha elaborat dos 
decàlegs: un primer, per a fer un ús responsable de la in-
formació que es consumeix i de la que es comparteix; i un 
segon, per gestionar l’ús de les pantalles. Consulteu-los 
a l’enllaç i als canals habituals d’informació de l’Ajunta-
ment: https://drive.google.com/drive/folders/1AEbzst33-
qgkPWbYaU-484BAkj0Z9770

Protecció civil reparteix mascaretes per les totes les
residències d’avis de Caldes
La Unitat de Voluntaris de Protecció Civil de Caldes de 
Montbui ha repartit un total de 4.300 mascaretes per 
ús no sanitari a les quatre residències d’avis de Caldes 
de Montbui: Santa Susanna, La Llar Nostra, El Álamo i 
La Nostra Llar II. Aquestes mascaretes no es poden fer 
servir per a ús sanitari, però sí per a professionals que no 
tinguin accés a àrees contaminades, com ara residències 
netes o serveis auxiliars.

«Cuida’t la salut a través del moviment»: píndoles
d’activitat física per a la Gent Gran
L’Ajuntament de Caldes de Montbui se suma a les reco-
manacions de la Diputació de Barcelona oferint píndoles 
d’activitat física específicament adreçades a la gent gran.  
Consulteu-les a https://www.diba.cat/web/esports/cui-
da-la-salut-a-traves-del-moviment

Campanya de Salut Pública: accés de mascaretes
A partir del dilluns 20 d’abril es van començar a distri-
buir mascaretes a través de les farmàcies de tot Cata-
lunya. L’adquisició es fa de forma individual mostrant la 
tarja sanitària. Es demana a la ciutadania responsabili-
tat social i que no vagi de forma massiva a les farmàci-
es. Consulteu les instruccions.

Fins a la fi de l’estat d’alarma, tots els processos selectius 
oberts estan aturats i no es pot presentar cap sol·licitud
D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de data 14 de 

març de 2020, mitjançant el qual es va declarar l’estat 
d’alarma a tot el territori estatal, queden suspesos i s’in-
terrompen els terminis per a la tramitació dels procedi-
ments de les entitats del sector públic.

L’Hospital de Mollet facilita el contacte per vídeo
conferència entre pacients i familiars
L’Hospital de Mollet ha engegat una iniciativa per millorar 
la comunicació entre pacients i familiars i pal·liar la situ-
ació d’aïllament de les persones hospitalitzades a través 
de vídeo conferències.

Recomanacions per a l’ús del transport públic
durant la situació d’emergència
L’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport 
Urbà (AMTU) ha emès una sèries de recomanacions alho-
ra d’utilitzar el transport públic. Recordeu que en funció 
del bus es limita l’aforament de persones. Consultes les 
mesures als canals habituals d’informació de l’Ajuntament.
Adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui al «De-
càleg per a la recuperació socioeconòmica dels munici-
pis de Catalunya»
L’alcalde ha dictat el Decret d’Alcaldia 523/2020 mitjan-
çant el qual l’Ajuntament de Caldes de Montbui s’adhereix 
al «Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels mu-
nicipis de Catalunya» elaborat per l’ACM i la FMC.

El Departament de Salut fa una crida de professionals
sanitaris per a les residències
Des del Sistema de Salut de Catalunya es fa una crida 
massiva a un tipus específic de professionals sanitaris 
perquè puguin anar a treballar a les residències on viu 
gent gran. Accediu als formularis i envieu la vostra sol.li-
citud a través del web del Canal Salut: https://canalsalut.
gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/crida-
professionals-sanitaris-residencies/

Preguntes freqüents a l’Ajuntament de Caldes de Montbui
El web de l’Ajuntament de Caldes de Montbui publica peri-
òdicament preguntes freqüents de la ciutadania amb motiu 
de l’estat d’alarma. Consulteu-les a http://www.caldesde-
montbui.cat/faqs-ajuntament/. Algunes d’aquestes són:

Necessiteu connexió a internet o un ordinador perquè
la vostra filla o fill estudiï des de casa?
En cas que no disposeu d’internet o bé d’un portàtil per-
què la vostra filla o fill continuï amb normalitat l’activitat 
escolar, poseu-vos en contacte amb el vostre centre es-
colar o bé amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament edu-
cacio@caldesdemontbui.cat T. 93 862 70 24.

Necessiteu un duplicat del títol del dret funerari?
Poseu-vos en contacte amb Oficina d’Atenció Ciutadana 

caldesm@caldesdemontbui.cat T. 93 865 56 56

Quina ajuda hi ha per a la gent gran que no pot sortir?
Us informem de les xarxes de suport d’ajuda a col·lectius 
vulnerables:

• Benestar social bsocial@caldesdemontbui.cat
T.93 865 54 20
• Xarxa de suport xarxasuportcaldes@protonmail.com
•  Suport oncològic i al dol barcelona@aecc.es / valle-
soriental@aecc.es T.900 100 036

Aquestes i altres preguntes i respostes a http://www.cal-
desdemontbui.cat/faqs-ajuntament/

Pintapunt 2020. 20è Concurs de punts de llibre
de la Biblioteca
La Biblioteca allarga el termini per participar en el 20è 
Concurs de Punts de Llibre fins que el servei torni a 
la normalitat. El punt en blanc el podeu aconseguir 
descarregant-vos-el a www.pintapunt.cat. El temari del 
dibuix és lliure i no ha d’estar necessàriament relacionat 
amb la Diada de Sant Jordi. Enguany hem creat tres 
dissenys diferents de punts de llibre, cadascun d’ells té 
una silueta que pot inspirar un munt de dissenys.

Com a novetat, el concurs es dividirà en 6 categories:
CATEGORIA A: educació infantil P3, P4 i P5
CATEGORIA B: cicle inicial de primària (1r i 2n)
CATEGORIA C: cicle mitjà de primària (3r i 4t)
CATEGORIA D: cicle superior de primària (5è i 6è)
CATEGORIA E: a partir de 13 anys
CATEGORIA F (NOVETAT): Categoria Enredat: sense 
límit d’edat. Feu una foto al disseny del vostre punt de 
llibre amb algun llibre que us agradi, expliqueu perquè 
recomaneu la seva lectura  i publiqueu la foto a les 
xarxes de la Biblioteca amb el hashtag #pintapunt2020 
# p i n t a p u n t c o n f i n a t  # j o e m q u e d o a c a s a X B M 
#SantJordiCaldes

Es cancel·la el programa de Vacances en Pau 2020
per acollir nens i nenes sahrauís durant l’estiu
Davant la situació actual i atenent el comunicat emès per 
la Coordinadora d’Associacions Solidàries amb el Sàhara 
en relació al coronavirus, el programa de Vacances en Pau 
se suspèn aquest any.

Preguntes i respostes freqüents en l’àmbit del consum 
relatives a l’estat d’alerta per la crisi de la Covid-19
El Servei de Suport a les Polítiques de Consum ha pu-
blicat una informació en matèria de consum relativa a 
la Covid-19. Podeu consultar-la al web de Consum de 
la Diputació de Barcelona. https://www.diba.cat/web/
consum/-/coronavirus-espai-amb-informacio-actualit-
zada-i-en-revisio-permanent

L’Ajuntament informa

Avui, dijous 23 d’abril, diada de Sant 
Jordi “que tots i totes viurem a 
casa”, tal com ha comentat l’alcal-
de de la vila, Isidre Pineda, la xifra 
de casos positius de coronavirus a 
Caldes de Montbui suma un total 
de 157 -més 212 casos que són sos-
pitosos d’infecció-.  Pel que fa a les 
dades relatives per Àrea Bàsica de 
Salut (ABS), la vila calderina suma 
207 casos positius i 263 sospitosos 
acumulats, és a dir, casos en què un 
professional facultatiu els ha classi-
ficat com a tal, sense tenir la prova 
diagnòstica amb resultat positiu.
Aquestes dades s’afegeixen als 
45.875 casos positius de coronavi-
rus SARS-CoV-2 a Catalunya, i els 
82.423 casos possibles d’infecció al 
territori -segons el comunicat de 
Salut a dia 22 d’abril-. 

Caldes supera els 150 casos 
positius al test de coronavirus 

 Mapa interactiu que mostra les xifres de casos positius i sospitosos al municipi calderí. > cAnAl sAluT

NOVETATS EN MESURES DE 
PROTECCIÓ A LA CIUTADANIA
Aquest matí, l’alcalde Isidre Pine-
da atenia novament als mitjans de 
comunicació locals i comarcals -te-
lemàticament- per explicar les dar-
reres novetats en mesures de pro-
tecció impulsades pel consistori. 
Una de les més importants és el 
nou calendari fiscal -que pot con-
sultar-se en aquesta edició digital 
o al web de l’Ajuntament-, el qual 
“intenta donar major flexibilitat 
a particulars i empreses del muni-
cipi”. En aquest, s’especifica l’ajor-
nament dels períodes de cobrament 
i domiciliacions, i també es detalla 
que “les taxes i els preus públics 
dels serveis no prestats durant 
l’estat d’alarma no es cobraran”.
Des dels serveis socials, l’Ajunta-

ment ha atès a prop d’un centenar 
de trucades i se segueix gestionant 
l’ajut a famílies en situació de vul-
nerabilitat. En aquest sentit, “entre 
avui i demà es repartiran 15 targe-
tes moneder a famílies en situació 
de risc”, ha explicat Pineda. També 
en els pròxims dies es distribuiran 
els dispositius electrònics i connec-
tivitats a la xarxa a aquell alumnat 
que s’ha detectat amb necessitat 
d’ajut per cursar el darrer trimes-
tre virtual. 
Tot i que “encara és aviat per 
saber l’impacte econòmic local 
que tindrà aquesta crisi” algunes 
xifres que ja són públiques deixen 
entredit una situació especialment 
preocupant: en l’àmbit comarcal, 
s’han tramitat més de 4.000 expe-
dients de regulació temporal. 

COVID-19 | EVolUCiÓ dE la PandÈMia

el consistori segueix impulsant mesures de protecció a la ciutadania 

Aviat els nens i nenes i adolescents podran sortir acompanyants d’adults en franges horàries concretes

DESCONFINAMENT | inFants i adolEsCEnts 

la generalitat dissenya un pla de sortida per a infants i joves

La notícia s’estava eternitzant, però final-
ment sembla que els nens i nenes i ado-
lescents podran sortir aviat a l’aire lliure, 
“quan es donin un sehguit de condicio-
nants bàsics”, aclareix el Departament 
de Salut. En aquest sentit, la Generali-
tat ha dissenyat un pla de retorn al car-
rer per part dels infants i joves “de forma 
controlada, regulada, segura, limitada 
en el temps, esglaonada i supervisada 
per adults individualment”. 
Es tracta, segons la Generalitat, d’una pro-
posta de desconfinament elaborada a par-
tir de les consideracions de Salut Pública, i 
sobretot “pensada des de la mirada dels 
infants i joves, tenint en compte que les 
condicions amb què es produirà seran 
progressives, reversibles, flexibles i 
adaptades a les diferents realitats ter-
ritorials i familiars”.

Tots els infants i adolescents fins a 18 anys 
podran gaudir d’aquest nou permís (dels 
0 als 16 anys acompanyats d’una persona 
adulta del nucli familiar). A més, les unitats 
familiars que conviuen juntes podran sor-
tir plegades en les següents franges horà-
ries: les famílies amb infants fins a 6 anys, 
de 12 a 14 hores; famílies amb menors entre 
6 i 16 anys, de 16 a 18 hores, i les famílies 
amb joves menors de 16 anys, de 18 a 20 
hores. En el cas de famílies amb menors 
d’edat en diverses franges, els progenitors 
només podran sortir en una de les franges 
horàries o fer ús de la franja corresponent 
a l’infant de més edat.
El pla de sortida, a més, exposa un seguit 
de condicionants imprescindibles que cal-
drà respectar: es podran utilitzar els jar-
dins públics oberts per passejar, però no es 
podrà anar als parcs ni espais infantils i de 

joc. Caldrà la declaració autoresponsable 
tant en els casos en què els adults acompa-
nyen com en el cas dels adolescents majors 
de 16 anys que podran sortir sols. Tampoc 
es podrà agafar el vehicle particular ni el 
transport públic pel desplaçament; no es 
podrà fer ús dels equipaments esportius, ni 
entrar als comerços amb l’infant (excepte 
quan aquest s’hagui de quedar sol a casa).
D’altra banda, caldrà mantenir una distàn-
cia mínima de seguretat de 2 metres amb 
les persones al carrer; es permeten troba-
des casuals mantenint la distància de segu-
retat i en un temps de 10 minuts (sempre 
en espais oberts), i la distància màxima de 
desplaçament serà d’1 km des del domicili, 
no més d’una hora de passeig. Tant abans 
de sortir com especialment, en tornar del 
passeig, és imprescindible la rentada de 
mans seguint les indicacions de salut. 

CIUTADANIA | inForMaCiÓ

Més Preguntes Freqüents
Per tal de facilitar l’accés a la informació que es requereix més habi-
tualment en aquests moments de confinament arran la pandèmia de 
la Covid-19, el consistori calderí ha redactat un seguit de respostes a 
les preguntes més freqüents que es reben a l’Ajuntament de Caldes. 
Podeu accedir a aquestes i altres preguntes frequënts, amb les seves 
respectives respostes, fent clic a la notícia. 

Necessiteu connexió a internet o un ordinador perquè la vostra 
filla o fill estudiï des de casa?
En cas que no disposeu d’internet o bé d’un portàtil perquè la vos-
tra filla o fill continuï amb normalitat l’activitat escolar, poseu-vos en 
contacte amb el vostre centre escolar o bé amb el Servei d’Educa-
ció de l’Ajuntament educacio@caldesdemontbui.cat T. 93 862 70 24.
 
Puc realitzar la inscripció de la meva filla o fill a les escoles bres-
sol municipals? 
La inscripció a l’Escola Bressol El Gegant del Pi i a l’Escola Bressol 
La Lluna està ajornada. S’informarà sobre el nou calendari tan aviat 
com sigui possible. 
 
Necessiteu un duplicat del títol del dret funerari?
Poseu-vos en contacte amb Oficina d’Atenció Ciutadana a caldesm@
caldesdemontbui.cat o al T. 93 865 56 56.
 
Quina ajuda hi ha per a la gent gran que no pot sortir?
Us informem de les xarxes de suport d’ajuda a col·lectius vulnerables
• Benestar social bsocial@caldesdemontbui.cat T.93 865 54 20 
• Xarxa de suport xarxasuportcaldes@protonmail.com 
• Suport oncològic i al dol barcelona@aecc.es; vallesoriental@aecc.
es o al T. 900 100 036.
 
Teniu alguna consulta sobre una llicència d’obres?
Poseu-vos en contacte amb el departament de Serveis Territorials de 
l’Ajuntament a sterritorials@caldesdemontbui.cat o al T. 93 862 70 23. 
 
On puc obtenir la declaració responsable per a desplaçaments?
Podeu descarregar el model del certificat de declaració autorespon-
sable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les res-
triccions de l’estat d’alarma fent clic a la notícia. Si esteu realitzant 
un voluntariat, la Generalitat ha elaborat una declaració responsable 
per a desplaçaments específica per aquesta situació. També podeu 
accedir a aquest model de certificat clicant a la notícia. 
 
Quan hi haurà el mercat setmanal? 
El mercat setmanal està suspès fins a nou avís. Per a qualsevol con-
sulta us podeu posar en contacte amb lapiqueta@caldesdemontbui.
cat T. 93 862 70 25

Ben aviat els infants i joves podran sortir al carrer. > unsPlAsH

www.caldesdemontbui.cat
www.caldesdemontbui.cat/faqs-ajuntament
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quest dilluns 20 
d’abril es donava el 
tret de sortida a la 
distribució de la pri-
mera tongada de mas-

caretes que ha facilitat la Generali-
tat de Catalunya per a la ciutadania. 
La distribució del primer milió i mig 
d’unitats s’està duent a terme des de 
totes les farmàcies del territori i la 
seva adquisició es fa de manera indi-
vidual, mostrant la targeta sanitària.

Des de l’anunci de la data per a 
distribució de les primeres mascare-
tes, tant el Govern com la resta d’ad-
ministracions públiques i les matei-
xes farmàcies advertien a la població 
de “no trencar el confinament només 
per venir a buscar-les” i es demanava 
cautela a la ciutadania, no dirigint-se 
de manera massiva als establiments 
sanitaris: “Es prega a la ciutadania 
adquirir les mascaretes amb res-
ponsabilitat social. És important 
que les persones vulnerables i les 
que s’hagin incorporat una altra 
vegada a la feina siguin les prime-
res a poder accedir-hi”, es dema-
nava des del Departament de Salut 
abans d’iniciar la campanya. 

A Caldes, la setmana comença-
va amb força normalitat. Segons ex-
plica Oriol Anglí, de la Farmàcia Font 
del Lleó, “dilluns vam tenir forces 
peticions de mascaretes, però a 
causa del mal temps han sigut 
menors de les esperades”. En el 
seu cas, la petició des de Salut es va 
fer efectiva, i la població no va adre-
çar-s’hi de manera massiva, sinó gra-
dualment, sense causar llargues cues 
ni aglomeracions, condicions absolu-
tament poc recomanades davant la 
situació de pandèmia causada per la 
ràpida propagació del coronavirus. 

Tot i no patir un gran allau de 
clients reclamant les mascaretes, a 
la Farmàcia Font del Lleó també es 
van veure afectats pel col·lapse del 
sistema de dispensació que va afectar 
a totes les farmàcies de Catalunya: 
“No hem pogut tramitar la dispen-
sació de receptes ni mascaretes. De 
fet, per poder donar les mascaretes 
als nostres clients (i que no es que-
dessin sense) hem hagut d’anotar 
tots els CIPs corresponents a mà i, 
quan el servei funcioni de nou, pas-
sar-ho tot”.  Les mascaretes facilita-
des per la Generalitat poden adqui-
rir-se de manera individual i només 
requereix mostrar la targeta sanità-
ria. L’alta demanda concentrada en 
poques hores en nombrosos establi-
ments farmacèutics de Catalunya, va 
provocar un bloqueig del sistema in-
formàtic en els ordinadors de totes 
les farmàcies del territori, el qual va 
poder ser més tard solucionat pels 
tècnics, quan es va normalitzar la de-
manda: “La veritat és que pensem 
que hi ha hagut una mala gestió 
informàtica i, tot i que estem molt 
contents que la gent pugui dispo-

Es distribueix milió i mig de mascaretes a Catalunya

sar de les mascaretes, ens sentim 
decebuts en aquest sentit i per la 
mala previsió feta”.

Segons ha informat el Departa-
ment de Salut, els 14 milions de mas-
caretes es repartiran a les farmàcies 
de forma esglaonada durant 6 set-
manes. Després d’haver distribuït 
el primer milió i mig aquesta setma-
na, en les següents setmanes s’anirà 
incrementant la quantitat d’unitats. 
La distribució, segons apunta la Ge-
neralitat, es farà per tot el territori, 
proporcionalment a la població, i afe-
geix que “totes les mascaretes que 
no es dispensin es reservaran per 
als professionals sanitaris”.

LES MASCARETES: 
TIPOLOGIES I PREUS 

Les mascaretes que distribuei-
xen des d’aquesta setmana les far-
màcies d’arreu de Catalunya, facili-
tades per la Generalitat, són de tipus 
quirúrgic 2R de triple capa. Fins ara, 
i a causa de l’alta demanda de mas-
caretes en l’àmbit nacional, a les far-
màcies n’han facilitat d’altres tipus i 
a preus força elevats. Des de la Far-
màcia Font del Lleó, “ara mateix hi 
ha pocs tipus de mascaretes dis-
ponibles arran la situació què ens 
trobem. Nosaltres, de manera pun-
tual, hem disposat de mascaretes 
ffp2, que estan a un preu de 6,50 
euros, i també mascaretes qui-
rúrgiques. Les de Generalitat són 
d’aquest darrer tipus”.  

Gràcies a aquesta iniciativa 
del Govern, ara la ciutadania tin-
drà a la seva disposició una masca-
reta mínim per persona. En princi-
pi només se’n dispensarà una unitat 

per persona i els usuaris podran ac-
cedir a una segona mascareta abo-
nant 0,76€, que es correspon amb el 
preu fixat per a aquesta campanya.

 

CANVIEN ELS HÀBITS
Arran la situació d’alarma 
decretada per l’Estat, i a banda 
d’exhaurir puntualment productes 
determinats a estanteries dels 
supermercats, a les farmàcies 
també han notat un canvi en 
l’hàbit de consum, traduït en 
l’accentuació de la compra de 
determinats productes, relacionats 
directament amb la pandèmia. 
“Al marge de les mascaretes, 
el que més sol·licita la gent 
són gels desinfectants, guants, 
vitamina C (i complements pel 
sistema immunitari), alcohol, 
termòmetres i Paracetamol”, 

FARMÀCIA | EQUiPs dE ProtECCiÓ

Aquesta setmana ha començat la campanya de salut Pública d’accés a les mascaretes des de les farmàcies   

Ivette Hijano

A

Oriol Anglí i Herrero, farmacèutic de la Farmàcia Font del Lleó, situada al carrer Forn, atenent des del taulell. > cedIdA 

segueix explicant Anglí, des 
de la Farmàcia Font del Lleó. 
L’increment de les ventes d’aquests 
productes es fa encara més 
notori si parlem de xifres: “En 
total, hem pogut vendre unes 
140 mascaretes (les venudes, 
més les facilitades per la 
Generalitat) i al voltant de 150 
gels desinfectants”, seguia Anglí. 

No obstant això, i a banda dels 
canvis en el consum de determi-
nats productes, que poden haver-se 
tornat indispensables, també es fa 
notori el canvi de conducta dels 
consumidors a l’hora de comprar, 
mantenint una distància de segu-
retat i evitant el màxim possible el 
contacte amb altres persones dins 
del comerç, així com amb la per-
sona que atén des del taulell. “En 
un primer moment, vam intentar 
establir mesures de seguretat i 

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

Des que va esclatar la pandèmia del coronavi-
rus i, sobretot, des de la declaració de l’estat 
d’alarma, la Policia Local de Caldes ha vist in-
crementada la seva tasca de manera exponen-
cial. Als serveis i requeriments habituals – que 
tot i que han disminuït, es mantenen – s’hi han 
afegit les tasques extraordinàries derivades de 
la pandèmia del Covid-19 i el reforç de les tas-
ques assistencials i de repartiment de material 
necessari i/o elements de protecció.
A més de l’increment de tasques diàries, els 
agents del cos local venen realitzant la seva fun-
ció amb un augment significatiu de les mesu-
res de seguretat, per tal d’evitar ser un risc de 
contagi per la ciutadania, protegir-se del conta-
gi i, alhora, ser un risc pel seu entorn familiar.
Des de l’inici de la pandèmia, s’han tramitat 
109 propostes de sanció per incompliment del 
Reial Decret 463/2020, s’han obert diligen-
cies judicials a dues persones pel mateix in-
compliment, s’han fet una quarantena de ser-
veis per subministrar elements de protecció a 
centres sanitaris i residencials del municipi,  
sis inspeccions d’establiments públics afec-
tats pel decret, cinc serveis de subministra-
ment d’elements de protecció en transport de 
viatgers (mascaretes), nou dispositius espe-
cials, i setanta cinc serveis assistencials i de 

protecció de persones vulnerables. Aquestes 
funcions d’inspecció i control han comportat 
la identificació de 1.179 persones i la inspec-
ció de 774 vehicles.
D’altra banda, una de les tasques més impor-
tants, en aquests moments, és mantenir els cir-
cuits d’informació amb la ciutadania, l’actualit-
zació de la informació i de les actuacions que 
determina el CECAT, i l’atenció permanent a 
les consultes que fa la ciutadania través del te-
lèfon 93 865 41 41, una informació que es centra 
principalment en les mesures de confinament 
i en les normes que regulen les sortides al car-
rer, al voltant del què està permès i el que no. 
En aquest punt és necessari aclarir que les in-
formacions i la interpretació de les conductes 
i/o activitats permeses es van modificant a me-
sura que la casuística arriba al CECAT - Centre 
de Coordinació operativa de Catalunya -  òrgan 
encarregat d’unificar els criteris operatius de 
les forces i cossos de seguretat. 
Des de la Policia Local també es realitzen 
controls específics diaris a les entitats i co-
merços declarats essencials amb la finalitat 
que es compleixin les mesures de seguretat. 
En aquest sentit, l’atenció d’aquests controls 
s’adrecen als centres comercials, farmàcies, 
comerços essencials i transport.

s’incrementa la tasca de la Policia local de Caldes

Agents de la Policia Local des de la seu del cos de seguretat a Caldes de Montbui. > cedIdA 

SEGURETAT CIUTADANA | MEsUrEs dE PrEVEnCiÓ 

Al marge de les tasques habituals, arran l’esclat de la pandèmia, els agents vetllen pel compliment de les normes 
de seguretat sanitària i fan reforç a tasques assistencials i de repartiment de material sanitari entre la població

Mascaretes per a totes les residències d’avis

Membres de la Unitat de 
Voluntaris de Protecció Civil de 
Caldes de Montbui han repartit, 
entre aquest dimarts i dimecres, 
les mascaretes corresponents al 
repartiment acordat pel Comitè 
tècnic del Pla de Protecció Civil 
de Catalunya, a residències d’avis 
de Caldes, centres municipals on 
hi conviuen un major nombre de 
persones de risc al contagi del 
coronavirus. Dimarts 21 d’abril 
van recollir-se les 4.300 unitats 

de mascaretes al local de la Creu 
Roja de Sabadell per ser després 
distribuïdes entre les quatre 
residències del municipi: Santa 
Susanna, La Llar Nostra, El Álamo 
i La Nostra Llar II. 
L’Ajuntament de Caldes ha 
advertit que “aquestes mascaretes 
no es poden fer servir per a ús 
sanitari”, però sí per a professio-
nals que no tinguin accés a àrees 
contaminades, com ara residències 
netes o serveis auxiliars.

protecció posant unes ratlles al 
terra, però no eren suficientment 
visibles i no es respectava la se-
paració. Després -i de fet, encara 
ho tenim així- vam col·locar uns 
aparadors a prop de l’entrada de 
tal manera que només es pot dis-
pensar una, màxim dues, perso-
nes alhora i es manté una distàn-
cia correcta entre els clients i el 
personal”, assegura el farmacèu-
tic Oriol Anglí. 

També des de les mateixes far-
màcies han ampliat el seu ventall 
de serveis, i ara també –en alguns 
casos- s’ofereix el lliurament a do-
micili de certs medicaments: “En 
casos puntuals, com quan s’han 
pogut donar problemes de des-
proveïment de medicaments o per 
problemes a l’hora de renovar la 
recepta, hem portat els medica-
ments a domicili”, seguia Anglí. 

www.namadrona.com
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l passat divendres dia 
17 d’abril l’organitza-
ció Open Arms va re-
alitzar les proves PCR 
als membres usuaris a 

la Fundació d’Acollida Santa Susan-
na, dels 87 tests que es van realitzar 
a tots els usuaris del servei de resi-
dència assistida per detectar la pre-
sència de la Covid-19 a la comunitat 
de residents de l’entitat, 65 van re-

sultar negatius i es van confirmar 22 
casos positius. Amb aquests resul-
tats l’organització de la Fundació ha 
pogut reubicar als usuaris del ser-
vei de residència per plantes i s’ha 
pogut separar a les persones usuàri-
es segons el seu estat seguint les in-
dicacions de l’equip d’atenció primà-
ria i també s’ha informat les famílies 
dels residents. Als membres que tre-
ballen a la Fundació d’Acollida Santa 
Susanna, l’organització Open Arms 

test PCr als usuaris del servei de residència assistida
COVID-19 | FUndaCiÓ santa sUsanna

el resultat dels tests confirmen un 75% de casos negatius i un 25% de positius per la covid-19

Redacció
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Membres d’Open Arms durant la realització dels test a la Fundació Santa Susanna. > cedIdA

només va poder realitzar les proves 
a la meitat de la plantilla i el resul-
tat d’aquests tests encara no es co-
neixen. Des de la Fundació s’ha re-
clamat al Departament de Salut que 
es realitzi la prova per detectar la 
Covid-19 a la totalitat de la plantilla 
de professionals que treballen a la 
Fundació d’Acollida i també als tre-
balladors i treballadores de la Fun-
dació Sociosanitària Santa Susanna 
així com als usuaris del centre so-
ciosanitari però encara estan pen-
dents de rebre resposta del Depar-
tament de Salut.
El mateix dia que es van realitzar 
les proves PCR també es va realit-
zar una desinfecció de tots els espais 
del centre i l’Ajuntament de la vila 
ha destinat dues persones per refor-
çar el servei de neteja i la brigada per 
desinfectar els entorns de l’equipa-
ment. El suport que ofereix la Fun-
dació Sociosanitària a la Fundació 
d’Acollida permet reforçar l’atenció 
assistencial dels residents i també 
compten amb el suport mèdic del 
CAP del municipi.
També es continua donant suport 
emocional a les persones usuàries i 
a les seves famílies amb l’equip psi-
cosocial del centre.

la parròquia de santa maria posa a disposició  
els nínxols per a urnes durant tres mesos

SECTOR FUNERARI | Coral MEMorial

Columbaris gratuïts

A la situació actual, causada per 
la pandèmia de la Covid-19 i les 
seves conseqüències sanitàries i 
socials, el sector funerari també 
s’ha vist afectat a causa del nombre 
de difunts que està provocant 
aquesta pandèmia. Per això, davant 
l’excepcionalitat del moment que 
estem vivint, empreses del sector 
funerari també s’han adaptat al 
moment d’excepcionalitat actual. 
L’empresa Coral Memorial, 
especialitzada en la fabricació, 
comercialització i gestió integral 
de columbaris, que gestionen els 
columbaris de la Parròquia de Santa 
Maria, ofereixen la possibilitat 
de custodiar les urnes als seus 
columbaris durant tres mesos de 
manera gratuïta. La crisi sanitària 
que estem vivint també ha provocat 
que les famílies que han perdut a 
un ésser estimat no poden vetllar 
al difunt, per això, des de Coral 
Memorial destaquen que “estem al 
costat de les famílies i en aquesta 
situació que es fa encara més 

dolorosa, també oferim el servei 
de recollida i acompanyament 
de la introducció de l’urna al 
columbari, amb la presència 
del mossèn i dels familiars més 
propers.” Els tres mesos de període 
de custòdia de les urnes donarà a les 
famílies un temps per reflexionar i 
decidir si finalment volen recuperar 
les cendres o bé deixar-les al 
columbari de l’església per mantenir 
el record. Coral Memorial gestiona 
tot el procés d’assessorament i 
contacte directe amb les famílies, la 
recollida de l’urna i ofereix també 
un servei presencial en el moment 
de la introducció de les cendres al 
columbari escollit. El conjunt de 
columbaris que es poden trobar 
a la Parròquia de Santa Maria de 
Caldes es va inaugurar l’octubre de 
l’any 2018 i permeten que les famílies 
puguin dipositar les cendres dels 
éssers estimats en un lloc sagrat, 
proper i simbòlic amb forts llaços 
emocionals i espirituals vinculats a la 
fe cristiana i a la tradició eclesiàstica. Imatge del columbari de la parròquia Santa Maria de Caldes.. > cedIdA
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La Fundació ha pogut 
reubicar als usuaris del 
servei de residència a 
plantes separades

www.caldesdemontbui.cat
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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

18 d’ABrIl ·  85 AnYs
RAFAEL QUIÑONERO MOLINA

“La rosa fa enamorar-se
i el gessamí defallir.

> Josep Carner (La clua)

La frase de la quinzena

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

des de 
29€/mes

iVa inclòs

TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca municipal: 93 862 67 56 · centre cívic i cultural: 93 865 49 77 · espai can rius: 93 865 41 40 · espai Jove el Toc: 93 865 46 
55 · Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OmIc: 93 865 45 30 || Serveis · correus caldes: 93 865 02 49 · Taxis de caldes: 93 865 18 17 · deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · ràdio de 
caldes: 93 865 14 51  · calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · cAP: 93 865 41 25 · creu roja: 93 865 10 01 · urgències mèdiques: 061 || Funeràries · serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45 serveis 
funeraris santa susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · emergències: 112 · Policia local: 93 865 41 41 · mossos d’esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers voluntaris: 93 865 41 41
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Passatemps en català

Completa aquesta oració amb la paraula adequada: 

“Per al meu aniversari m’han regalat una

_____________ de bombons.”

Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i 
encerta-la! d'aquest mes escanejant el codi QR. 
Com funciona? Després de respondre totes 
les preguntes, clica “Envia”. A la pantalla que 
s'obrirà, clica “Mostra els resultats” per veure'n 
les solucions i saber si has respost correctament. 

Un cop de mà
Rumia i encerta-la!

Trobaràs el qüestionari al  i al  de l’Oficina de Català de Caldes de Montbui.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

El qüestionari lingüístic que et posa a prova cada mes, perquè puguis comprovar  
com tens l’ortografia, la sintaxi i el lèxic en llengua catalana.
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l musical solidari
i participatiu “El
viatge d’en Prim”
que es va estrenar a
Caldes el 12 d’octubre 

de l’any 2018, és un projecte escrit 
i liderat per l’Ampa de l’escola El 
Calderí mitjançant la Coral El 
Calderí, creada per desenvolupar 
un projecte educatiu, solidari i 
d’intercanvi cultural a l’escola i 
en el seu entorn més immediat. 
Aquest musical va tenir un format 
teatralitzat per a actors, 5 cors 
d’adults, 3 cors infantils, orquestra, 
grup de combo i 3 grups de dansa 
i va mobilitzar 300 voluntaris i 20 
entitats que hi van col·laborar de 
forma participativa i voluntària. 
El projecte, amb un component 
solidari, va destinar els 1.500 
euros de recaptació, mitjançant 
taquilla inversa, al projecte 
educatiu de Caldes Solidària a 
Mampatim, Senegal. El projecte 
va desenvolupar, mitjançant la 
seva execució, el treball en xarxa 
entre escoles i entitats, va millorar 
la qualitat educativa a través del 
treball en valors i competències 
transversals entre nens i pares, i 
també va desenvolupar el valor de 
la interculturalitat mitjançant la 
història de la música i les cançons 
del món que s’hi van interpretar. 

segon premi FEPaC 2020 per El viatge d’en Prim 

La música, com a eina de cohesió 
social, participació i inclusió per 
treballar pels valors de respecte, 
solidaritat i compromís social 
mitjançant un projecte dinamitzat 
per la música. Aquest musical ens 

va mostrar la història d’en Prim, 
el seu protagonista, un titella molt 
simpàtic que un dia es va adonar 
que va néixer sense orelles i no hi 
podia sentir. Va conèixer un nen 
atrevit i valent amb qui varen 

MUSICAL PARTICIPATIU | Coral El CaldErí

el musical solidari rep el 2n Premi de la categoria “Fem Xarxa per la qualitat educativa” 

Redacció
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La representació del musical es va realitzar durant la Festa Major de Caldes 2018 a l’envelat.. > cedIdA

decidir emprendre un viatge 
per tot el món per conèixer les 
cançons d’arreu. Acompanyats 
de l’avi Galdric i l’ocell amic, van 
començar una aventura trepidant 
plena de personatges, cançons, 

humor, danses i màgia en un 
format de musical participatiu. 
La coral El Calderí van presentar 
aquest projecte a la convocatòria 
dels Premis FAPAC 2020 per 
“difondre el projecte i els seus 
valors” explica Xesco Camps, 
director de la Coral “i que gràcies 
a la votació popular d’aquests 
premis ha fet possible que aquest 
projecte l’hagi pogut conèixer 
molta gent i ha permès a la mateixa 
coral descobrir altres projectes 
molt interessants fets per altres 
escoles” apunta Camps. La dotació 
econòmica d’aquest premi és de 
400 euros que permetran enfortir 
el projecte de la coral calderina 
que està basat en la participació, 
la solidaritat, la inclusió i el 
desenvolupament personal. 
Projectes com el d’aquest musical 
participatiu fomenten valors com 
la solidaritat i la cooperació i 
gràcies a iniciatives com aquesta 
sorgida de la coral calderina El 
Calderí “aquesta solidaritat es 
pot desenvolupar en un entorn 
més proper o en un context de 
cooperació internacional. Dedicar 
una certa energia als altres és, 
en definitiva, invertir en valors, 
i aquesta inversió és altament 
rendible en termes de satisfacció 
personal, enriquiment col·lectiu i 
desenvolupament social” recalca 
Xesco Camps.

les precipitacions dels últims dies han afectat 
considerablement diverses vies calderines

AFECTACIONS | MEtEorologia

Esllavissades per 
les fortes pluges

El passat dia 20 d’abril el Centre de 
Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT) va emetre la fase d’alerta 
del Pla d’Emergències per Inunda-
cions de Catalunya (INUNCAT) ja 
que les previsions meteorològiques 
preveien que les pluges podien afec-
tar a gran part del territori català. 
Durant l’inici d’aquesta setmana es 
va mantenir la previsió que aques-
tes pluges podrien acumular més 
de 100 litres en 24 hores a les co-
marques de Girona, Catalunya cen-
tral i litoral i prelitoral de Tarrago-
na i Barcelona. A Caldes les pluges 
d’aquests últims dies van provocar 
algunes esllavissades importants a 
la carretera de pujada al farell, a la 
Font del Dimoni, al Torrent del Salze 
i Can Valls Circumval·lació. La Poli-
cia Local, Brigades, Bombers i Pro-
tecció Civil van haver d’intervenir La pluja va provocar l’esllavissada de roques de grans dimensions.. > cedIdA

per extreure de les vies roques, ar-
bres, sorra acumulada i alguna se-
nyalització que havia caigut a la via. 
En alguna d’aquestes tasques enca-
ra s’hi està treballant, per restablir la 
normalitat després dels desperfectes 
causats per la pluja. Aquestes eslla-
vissades s’han pogut produir degut 
a que el sòl encara està molt humit 
a causa de les fortes precipitacions 
que s’han produït aquest primer tri-
mestre de l’any. 
A la Riera de Caldes també s’hi ha 
realitzat un control nocturn especí-
fic per la Policia de Caldes, ja que hi 
ha hagut un increment considerable 
del seu cabdal produït per les inten-
ses precipitacions. Tot i que les for-
tes pluges dels darrers dies van oca-
sionar alguns desperfectes no s’han 
de lamentar danys personals ni afec-
tacions greus a la ciutadania. 

www.coralmemorial.com
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