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Els que 
no poden 
recordar el 
passat estan 
condemnats 
a repetir-lo

George Santayana

“

“
Ball de Gitanes
Caldes 1914

Quatre anys després de fer-se aquesta 
imatge va arrribar a Catalunya 
l’anomenada Grip Espanyola. Una 
pandèmia particularment severa, 
considerada la primera a escala 
global que va infectar un terç de la 
població mundial. Els símptomes 
eren molt semblants als de l’actual 
Covid-19, augment ràpid de la febre, 
mal de cap i tos seca. Les mesures 
per evitar la propagació de la malaltia 
estaven circumscrites a la promoció 
de la higiene personal, l’aïllament dels 
infectats, la quarantena, l’ús públic de 
màscares quirúrgiques i el tancament 
de llocs públics. 
Va començar a remetre a l’estiu 
de 1919, a causa de les polítiques 
sanitàries i de la mutació genètica 
natural de virus.

GRIP ESPANYOLA 1918 | 0302 | GRIP ESPANYOLA 1918

> cedida arxiu municipal caldes
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urant els anys 1918 i 1920 
el món va patir una pan-
dèmia de grip molt dura, 
tot i que no es coneix 
exactament l’origen de la 

infecció, hi ha estudis que situen l’ini-
ci d’aquesta crisi sanitària mundial a 
la Xina on molts treballadors emigra-
ven a Estats Units i a Europa. Però, el 
primer cas que es va conèixer va ser 
el d’un soldat americà que va morir a 
Kansas a principis del mes de març de 
l’any 1918. Durant el mateix mes també 
es van conèixer més casos a d’altres 
estats d’Amèrica però la manca de co-
neixements epidemiològics suficients 
van dificultar l’estudi de l’origen geo-
gràfic d’aquest virus. La Primera Guer-
ra Mundial va facilitar el contagi entre 
soldats americans i va arribar a Euro-
pa entre l’abril i el maig de 1918. Aques-
ta malaltia va provocar la mort a més 
de 50 milions de persones a tot el món, 
i va afectar a més d’un terç de la po-
blació mundial amb un altíssim índex 
de mortalitat del 2,5%. La falta de re-
cursos va impedir estudiar amb pro-
funditat la soca d’aquest virus amb un 
subtipus anomenat H1N1, que a dife-
rència d’altres virus s’estenia entre la 
població sana de joves i adults d’entre 
20 i 40 anys.

L’ORIGEN DEL NOM
Tot i que els primers contagis no van 
ser en territori espanyol aquí no es va 
censurar la publicació d’informes sobre 
aquesta infecció vírica ni les seves con-
seqüències com ho van fer altres paï-
sos que participaven en la I Guerra 
Mundial. Com que Espanya va ser un 
dels països amb la taxa de letalitat més 
alta -8 milions de persones afectades i 
300.000 persones van perdre la vida- va 
ser l’únic país en fer pública la malaltia. 
Això va provocar que aquesta epidèmia 
es conegués com a la Grip espanyola.

SIMPTOMATOLOGIA
Els símptomes més habituals de l’ano-
menada grip espanyola van ser la febre 
alta, tremolors, mal de cap, dolors mus-
culars a l’esquena i a les cames i tos 
seca. Els casos més greus de la malal-
tia podien arribar a morir en 24 hores 
a causa de les greus hemorràgies intra-
alveolars que patien els pacients tot i 
que la causa de mort més generalitzada 
va ser a causa de la pneumònia bacte-
riana. Aquesta grip va ser una malaltia 
infecciosa amb una alta mortalitat en 
pacients amb patologies prèvies com la 
tuberculosi. A l’època no hi havia pro-
tocols sanitàris i els coneixements mè-
dics eren limitats i com que no existia 
cura per aquesta malaltia els mètodes 
per prevenir i tractar la malaltia eren 
molt precaris. Sense vacunes, ni medi-
caments ni antibiòtics s’aplicaven els 
remeis de l’època com els sagnats o 
l’administració d’oxigen. Les mesures 

L’any 1918 una gran pandèmia ja es va viure en el nostre territori
PANdèmIES | La grip espanyoLa

mireia Clapers

D

Pacients de l’epidèmia de grip de 1918 a l’hospital de Fort Riley a Kansas, on es van registrar els primers casos. En qüestió d’hores, centenars de reclutes van caure malalts amb símptomes similars. > otis Historical arcHives

Es van prendre mesures similars a les actuals com la distància social i les mascaretes. > Keystone/Hulton arcHive

Acta municipal de maig de 1918. > arxiu Fotografia d’un dels carrers de Caldes dels primers anys del segle passat. > arxiu municipal de caldes

que es van prendre per evitar el con-
tagi d’aquesta grip van ser la promoció 
de la higiene personal, sobretot de les 
mans, l’aïllament de les persones con-
tagiades, la quarantena, l’ús de mas-
caretes de roba i el tancament de les 
escoles i dels llocs públics amb molta 
concentració de gent com els teatres.

A BARCELONA
A la capital catalana la pandèmia de 
la Grip Espanyola va causar la mort 
a més de 20.000 persones i més de 
150.000 van estar infectades quan la 
ciutat tenia 640.000 habitants. Aques-
ta pandèmia també va causar l’escas-
sedat d’aliments bàsics, desinfectants 
i medicaments i com a conseqüència es 
va disparar el seu preu. Els serveis fu-
neraris es van col·lapsar i la por de la 
gent a contagiar-se va generar descon-
fiança entre la població. Com a la resta 

Per evitar el contagi 
d’aquesta grip es 
recomanava la 
higiene personal, 
sobretot de les 
mans, l’aïllament 
de les persones 
contagiades, la 
quarantena, l’ús 
de mascaretes de 
roba, el tancament 
de les escoles i dels 
llocs públics amb 
molta concentració 
de gent

ACTUALITAT | CoronaVirUs | 0504 | ACTUALITAT | CoronaVirUs

la dificultat per llegir i entendre la lle-
tra d’aquests documents.

LA SANITAT PÚBLICA
Aquesta pandèmia va ser un punt d’in-
flexió alhora de gestionar les malalties 
de propagació mundial, posant en valor 
l’assistència primària o medicina fami-
liar fomentada i controlada pels estats i 
també va ser l’origen dels actuals siste-
mes de vigilància i resposta a les infec-
cions locals. Tot i que a Espanya durant 
la pandèmia ni en els següents anys no 
hi va existir una llei de sanitat si que es 
van elaborar documents legislatius es-
tatals referents a la medicina preventi-
va i promoció de la salut pública de les 
malalties infeccioses i ja es plantejava 
la necessitat de tenir un sistema de se-
guretat social per, des de les instituci-
ons, resoldre possibles problemes sa-
nitaris del país.

de l’Estat Espanyol, es van prohibir 
totes les activitats amb concentració de 
gent com reunions, mítings o partits de 
futbol. L’Ajuntament barceloní va obli-
gar els cotxes i tramvies a circular amb 
les finestres abaixades i cada dia es rui-
xaven amb aigua a pressió els princi-
pals carrers de la ciutat per desinfectar 
la via pública. També es van fer ser-
vir espais municipals com a hospitals, 
però ni l’augment de llits ni l’aprovació 
de més recursos per part del govern 
municipal va servir per alleujar la sa-
turació i a més, molts metges també 
van caure malalts. Per intentar consci-
enciar a la població del risc de contagi 
es van publicar a la premsa de l’època 
consells per prevenir la infecció com 
no tocar físicament a les persones in-
fectades, evitar els refredats, no anar 
a llocs tancats o netejar-se el nas i la 
boca amb aigua de farigola.

La ciutat també va patir un gran 
col·lapse en el servei funerari, en el pic 
de la pandèmia, durant el mes d’octu-
bre de 1918, Barcelona va registrar 
4.748 enterraments, les famílies havi-
en d’esperar dies sencers per que reco-
llissin el difunt del domicili familiar. Tot 
i que les principals víctimes d’aques-
ta grip eren persones sense recursos i 
mancades de defenses, el virus no dis-
tingia entre classes socials i personali-
tats de la burgesia catalana també van 
perdre la vida durant la pandèmia.

A CALDES DE MONTBUI
Al municipi calderí, sembla ser, que 
la pandèmia de la Grip Espanyola es 
va detectar a partir del mes de maig 
de l’any 1918, segons l’Arxiu Municipal 
d’Història, però les actes municipals 
consultades per aquest mitjà no ens 
descobreixen més informació degut a 

la pandèmia de la covid-19 ens recorda que fa més de cent anys la societat de l’època ja va viure les conseqüències d’una gran crisi sanitària que manté molts paral·lelísmes amb la que estem patint actualment

més de 50 
milions de 
persones a 
tot el món 
van perdre 
la vida

A Espanya 
hi ha haver 
8 milions 
de persones 
afectades i 
300.000
van morir

150.000 
persones 
infectades 
a Barcelona 
de les que 
20.000 en 
van perdre 
la vida
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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. 

Quins són els contactes de les diferents Oficines d’Atenció Municipal?
- Oficina d’Atenció Ciutadana: caldesm@caldesdemontbui.cat
T. 93 865 56 56
- Ajut a les persones: bsocial@caldesdemontbui.cat T.93 865 54 20
- Borsa de treball: borsadetreball@caldesdemontbui.cat
T. 93 862 70 25
- Club de feina: clubfeina@caldesdemontbui.cat
- Club de feina + 16: clubfeina@caldesdemontbui.cat
- Cursos i formació ocupacional: pfo@caldesdemontbui.cat
- Centre d’Iniciatives empresarials: caldesempren@caldesdemont-
bui.cat T. 93 865 56 17
- Oficina d’Informació al consumidor: info@omiccaldesdemontbui.
cat T. 93 865 45 30
- Oficina d’habitatge: habitatge@caldesdemontbui.cat T. 93 865 55 99
- Per avaries o incidències aigua: info@serveisdecaldes.cat
T. 93 865 48 47
- Incidències a la via pública:
· sterritorials@caldesdemontbui.cat T. 93 862 70 23
· Tràmit en línia Incidències a la via pública ENLLAÇ: http://viapu-
blica.caldesdemontbui.cat

Està oberta la Deixalleria municipal?
La Deixalleria municipal està tancada. Si genereu residus que no es 
poden llençar als contenidors (olis domèstics, piles, ferralla, etc.), 
cal mantenir-los a casa fins que reobri la Deixalleria. Més informa-
ció fent clic a la notícia. 

Com queda el pagament dels rebuts de la piscina i el gimnàs del 
Club Natació Caldes?
Les quotes de serveis públics no prestats no es poden cobrar. El Club 
Natació Caldes proposa el cobrament d’una donació voluntària i de-
mana que aquelles famílies que no volen fer-la ho facin saber a tra-
vés del mail cncaldes@cncaldes.cat (preferiblement), o bé trucant al 
telèfon del Club 93 865 04 23. Més informació fent clic a la notícia. 

Com queden les preinscripcions escolars?
El Departament d’Educació ha ajornat tots els tràmits relacionats 
amb el procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de 
tots els ensenyaments, en totes les etapes.

Com puc renovar el meu DNI?
Actualment no es presta el servei de renovació del DNI. Els docu-
ments nacionals d’identitat que caduquin a partir de la declaració 
de l’estat d’alarma tindran un any més de validesa. Per tant es pror-
roga fins el 13 de març de 2021. Més informació fent clic a la notícia.

Quins són els comerços que porten la compra a casa?
Consulteu la llista de comerços de la campanya Comerç obert - T’ho 
portem a casa fent clic a la notícia.

On puc demanar un ajut per a la despesa dels subministraments 
de llum, aigua i gas?
Si necessiteu demanar un ajut per fer front a la despesa dels submi-
nistraments bàsics d’aigua, llum o gas, poseu-vos en contacte amb 
Serveis Socials bsocial@caldesdemontbui.cat T. 93 865 54 20

Voleu fer una donació de material sanitari?
Si voleu fer una donació de material sanitari poseu-vos en contacte 
amb la Policia Local T. 93 865 41 41

Com puc realitzar un empadronament?
L’empadronament és un tràmit presencial. Per a més informació po-
seu-vos en contacte amb Oficina d’Atenció Ciutadana caldesm@cal-
desdemontbui.cat T. 93 865 56 56

Puc anar al meu hort domèstic?
La normativa autoritza, de nou, anar als horts fora del domicili parti-
cular per recollir productes necessaris per a la subsistència. No està 
permès el plantar noves hortalisses ni fer altres activitats als horts, 
només es pot recollir el producte ja plantat o cuidar dels animals.
Pel que fa als horts situats a la Torre Marimon, l’Ajuntament ha edi-
tat un calendari per accedir als horts situats a la Torre Marimon.
Per a qualsevol aclariment lapiqueta@caldesdemontbui.cat
T. 93 862 70 25.

Dimarts era un dia marcat a l’agen-
da: prop d’un milió de catalans tor-
naven al lloc de treball després del 
període “d’hibernació” causat pel 
confinament total. Es recuperava, 
així, un ampli volum d’activitats no 
essencials, que majoritàriament pro-
venen del sector de la indústria i la 
construcció, també del servei del 
transport, magatzems i de l’àmbit 
de l’administració. 
A Caldes de Montbui es va fer notori 
“un major moviment als carrers, 
epsecialment al matí”, comentava 
Isidre Pineda, alcalde de la vila en 
roda de premsa. Tot i desconèixer 
la xifra aproximada de vilatans que 
s’han incorporat a la feina aquesta 
setmana, “200 persones van uti-
litzar el transport públic”, xifra 
a la qual caldria sumar els usuaris 

La tornada a la feina fa 
créixer l’afluència als carrers 

L’alcalde, Isidre Pineda, en roda de premsa telemàtica on va atendre als mitjans, ahir, dijous 16 d’abril. > youtube

del transport urbà. Un dia després, 
al matí, agents de la Policia Local 
distribuïen mascaretes a l’Estació 
d’Autobusos. 
L’augment del tràfic als carrers 
alerta a les autoritats, les quals re-
iteren la crida al confinament: “És 
necessari quedar-se a casa”, deia 
Pineda. I és que els casos positius 
als tests de coronavirus segueixen 
creixent, tot i fer-ho de manera pau-
sada. Segons les dades oficials del 
Departament de Salut el dijous 16 
d’abril, Caldes compta amb 66 casos 
positius i 95 de negatius. Per Àrea 
Bàsica de Salut (ABS), els casos 
positius ascendeixen a 82. Aques-
tes xifres se sumen als 39.375 casos 
confirmats de coronavirus SARS.
CoV-2 a Catalunya, dels quals 7.097 
han mort per la Covid-19. 

S’INTENSIFICA L’ATENCIÓ A 
LES PERSONES
La situació de confinament genera-
da arran la pandèmia està generant 
en alguns casos l’agreujament de si-
tuacions ja de per si complicades. En 
aquest sentit, l’Ajuntament “manté 
l’atenció a les persones” i intensifi-
ca la coordinació amb entitats soci-
als de la vila.
En l’àmbit dels serveis socials, s’ha 
iniciat la tramitació de 15 targetes 
moneder i s’ha incrementat la com-
pra d’aliments per a cistelles del Re-
bost Solidari (des d’on s’ofereix ser-
vei a 256 persones).
Pel que fa al servei de teleassistèn-
cia, adreçat a persones de més de 80 
anys, s’han cursat noves sol·licituds i 
s’amplia la franja (si així es considera 
oportú) a majors de 65 anys.

COvId-19 | eVoLUCiÓ De La panDÈMia

caldes de montbui suma 66 casos positius al test de coronavirus

desla control de plagas ha realitzat la tasca al llarg d’aquest matí

NETEJA  | FUnDaCiÓ sanTa sUsanna 

Desinfecció a fons de la residència

Aquest matí, l’empresa contractada pel Departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies a petició de l’Ajuntament de Cal-
des, Desla Control de Plagas, ha realitzat una desinfecció a 
fons de la Residència Santa Susanna, d’acord amb el protocol 
de desinfecció establert en aquests casos i amb l’aplicació de 
productes desinfectants de reconeguda eficàcia davant tota 
mena de virus, bacteris, fongs o espores. També d’acord amb 
el protocol de desinfecció, l’empresa ha facilitat un seguit de 
recomanacions a efectuar, després de l’actuació, a més de re-
cordar la necessitat que l’empresa de neteja de la residència 
segueixi amb la neteja habitual del centre. En aquest sentit, 
s’ha demanat, si fos possible, reforçar o/i ampliar el contracte 
de neteja actual del centre, un reforç “que des de la primera 
setmana d’abril ja s’està portant a terme amb el suport 
de l’empresa de neteja municipal”, informa l’Ajuntament: 
“S’ha destinat dues persones de l’empesa que realitza la 
tasca a equipaments municipals per fer suport a la nete-
ja del centre, en torn de matí i tarda”.Personal desinfecctant una habitació. > aJ. caldes

PUBLICITAT | 07

clica per veure l’enllaç

http://www.caldesdemontbui.cat/faqs-ajuntament/
http://www.caldesdemontbui.cat/faqs-ajuntament/
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rofessionals d’aten-
ció primària de la Ge-
rència Metropolitana 
Nord de l’Institut Ca-
talà de Salut (ICS) es 

van reunir dilluns 13 d’abril amb 
voluntaris de l’ONG Open Arms, 
els quals des del dimarts donen su-
port als equips professionals que 
atenen les residències del territori.

L’ONG posa a disposició dels 
diferents equips d’atenció primà-
ria una flota de 30 vehicles i 70 
persones per poder donar suport 
a les pràcticament 200 residènci-
es que hi ha als 70 municipis dins 
d’aquesta àrea d’atenció primària

En una reunió de treball al 
Centre d’Atenció Primària Sant 
Fèlix de Sabadell, els membres 
de l’ONG han conegut el funcio-
nament dels equips de primària 
que ja treballen a les residències 
i les metodologies de testeig i cri-
bratge que s’usen en aquests mo-
ments. També se’ls ha explicat les 
tasques assistencials que es duen 
a terme ara mateix a les residènci-
es, en coordinació amb el personal 
de cada equipament, com es pro-
cedeix a sectoritzar una residèn-
cia en que es detecta almenys una 
persona amb COVID-19 i de quina 
manera es redistribueix els resi-
dents del centre per tal de garan-
tir la seva salut.

L’ONG posa a disposició dels 
diferents equips d’atenció primà-
ria una flota de 30 vehicles i 70 
persones per poder donar suport 
a les pràcticament 200 residències 

open arms dona suport als sanitaris en residències

que hi ha als 70 municipis del Bar-
celonès Nord, el Maresme, el Vallès 
Occidental i el Vallès Oriental on 
l’ICS hi realitza l’atenció primària.

La Direcció d’Atenció Primà-
ria de la Metropolitana Nord duu 
a terme des de fa dies proves PCR 
a les residències, on ja se n’han fet 
més de 1.600. Amb els resultats 
d’aquestes proves, s’ha confecci-
onat un mapa de situació que ha 
permès identificar quin és l’estat 

de cada residència i determinar 
quines són les accions que cal dur 
a terme. Així doncs, les proves han 
servit per identificar quins eren els 
centres on calia prendre mesures 
més urgents o per realitzar els aï-
llaments necessaris. Tota aques-
ta feina es reforçarà a partir d’ara 
amb l’ús de tests ràpids.

Els voluntaris d’Open Arms 
donaran suport als professionals 
infermers que es desplacen a les re-

COOPERACIó | assisTÈnCia MÈDiCa

els voluntaris de l’onG han visitat la residència santa susanna i han realitzat tests als professionals i usuaris del centre

Redacció

P

Voluntaris d’Open Arms rebent instruccions des del centre mèdic Sant Fèlix de Sabadell. > cedida

sidències, per exemple, a l’hora de 
realitzar tant tests ràpids com re-
collida de mostres i portar-les als 
laboratoris de Catlab o al Laborato-
ri Clínic de la Metropolitana Nord, 
a l’Hospital Germans Trias. Allà, el 
Servei de Microbiologia fa les pro-
ves de diagnòstic per PCR. A més, 
basant-se en els resultats de les 
proves, els equips de l’ONG també 
ajudaran a sectoritzar les residèn-
cies i a organitzar els espais i els 

seus usuaris per mantenir en aïlla-
ment aquells que ho requereixin se-
guint el criteri clínic que es marqui 
des dels equips d’atenció primària.

Actualment, la Direcció 
d’Atenció Primària de la Metropo-
litana Nord compta amb 77 cen-
tres d’atenció primària, 26 consul-
toris locals i 64 equips d’atenció 
primària, on s’ofereix assistència 
a 1.448.812 persones. La seva acti-
vitat assistencial inclou l’atenció 
sanitària integral tant per adults 
com per infants, l’atenció continu-
ada i urgent, atenció social sanità-
ria, atenció odontològica, atenció a 
la salut sexual i reproductiva i aten-
ció a la salut internacional. A més, 
des del passat dimecres, coordina 
i gestiona des de l’àmbit sanitari 
l’aplicació del pla a les residènci-
es per la COVID-19, on s’emmarca 
l’actual acord.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
Aquest acord és una nova mos-
tra de solidaritat per part de la 
societat civil amb el Sistema Ca-
talà de Salut, i representa un pas 
més en una col·laboració que va 
començar amb el suport logístic 
de l’ONG amb l’assaig clínic im-
pulsat per l’Hospital Germans 
Trias. Des de l’inici de l’epidèmia, 
el recolzament d’entitats que s’han 
posat al servei del país per mirar 
de minimitzar els efectes de l’epi-
dèmia han estat constants. Des de 
la Direcció d’Atenció Primària de 
la Metropolitana Nord agraeixen 
“totes i cadascuna de les inici-
atives solidàries sorgits durant 
aquests dies”.

caldes se suma a la campanya #1miliódemascaretes de l’anc

SOLIdARITAT | iniCiaTiVa

1.000 mascaretes per la causa
Les circumstàncies excepcionals a les 
quals hem hagut de fer front des del 
mes passat han contribuït, de mane-
ra exponencial, a l’esperit solidari i de 
cooperació. N’és un clar exemple la 
nova iniciativa promoguda per l’As-
semblea #1MiliódeMascaretes que 
persegueix el propòsit de confeccio-
nar aquesta quantitat de mascaretes 
per lliurar a la ciutadania.
De moment, ja s’ha fet el donatiu de 
les primeres 105.000 mascaretes d’ús 
no sanitari, i la contribució de Caldes 
a la iniciativa ha estat de 1.000 uni-
tats de cotó, amb un tractament hi-
dròfug que permet 30 rentades a 60 
graus. “Un equip entusiasta de co-
sidores voluntàries han fet possi-
ble, en una setmana, que n’haguem 
pogut lliurar a la residència Santa 
Susanna, a Càritas i a la Creu Roja”, L’ANC mostra com s’han de cosir les mascaretes al seu web > @assembleacat

expliquen des de l’ANC de la vila ter-
mal. “La resta -afegeixen- es dona-
ran a l’Ajuntament, qui ja les distri-
bueix a través de la Policia Local a 
totes aquelles entitats o persones 
que ho sol·licitin”.
Lluny de quedar-se de braços plegats, 
l’Assemblea amplia el repte i, a través 
de la col·laboració ciutadana i institu-
cional, es volen confeccionar i distri-
buir un milió de mascaretes perquè 
els ingressos que s’obtinguin vagin 
destinats a la recerca i el tractament 
de la COVID-19 als hospitals catalans.
Per aquest motiu, des de l’entitat es 
demana que, si s’és un particular, es 
pot fer un donatiu a través del seu 
web, oferir-se a l’assemblea de base 
per cosir, o comprar els lots de mas-
caretes que estan disponibles als su-
permercats Bonpreu i Esclat. 

D’altra banda, si s’és empresa, ajun-
tament o organització, també es pot 
col·laborar de dues maneres: si s’és 
servei essencial, es pot ajudar a la dis-
tribució de mascaretes o, si es té tela 
que sigui 100% cotó, amb tractament 
hidròfug i com a mínim de 220 gr/m2, 
o goma es pot contactar amb l’Assem-
blea per poder oferir aquests materi-
als i fer moltes més mascaretes .
La solidaritat entre tots i totes ara es 
fa més necessària que mai, i Caldes ha 
demostrat la seva entrega i dedicació. 
Des de l’ANC de Caldes “volem agra-
ir la col·laboració imprescindible de 
tots i totes els que hi han contribuït, 
i us animem a demanar-ne, a utilit-
zar les mascaretes per a la protec-
ció de tothom, i a fer un donatiu a 
1miliodemascaretes.cat, destinat 
als hospitals i personal sanitari”.

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

mÚSICA | eMM Joan VaLLs

Nova cita musical 
als balcons de la vila

L’Escola Municipal de Música Joan 
Valls anima a tots els calderins i 
calderines que tinguin un instru-
ment de música, a sortir al seu 
balcó, el pròxim dilluns 20 d’abril, 
a les 19 h, a tocar «l’Himne de l’Ale-
gria» de Beethoven.
El centre demana que les perso-
nes participants enregistrin la 
seva actuació i etiquètin a l’escola 
a les xarxes socials. Així, cada set-
mana, a la pàgina web de l’Ajun-
tament es publicarà un vídeo amb 
totes les participacions rebudes.
Si vols accedir a la partitura pots 
fer clic a la notícia, i també acce-
dir al muntatge amb els vídeos de 
les actuacions anteriors. 

El món no s’atura tot i la pandè-
mia del coronavirus. També hi ha 
espai pels certàmens que esta-
ven previstos i que igualment se 
celebren, tot i que de manera te-
lemàtica. És el cas del Barcelona 
Beer Challenge 2020, el principal 
concurs cerveser del sud d’Euro-
pa que enguany s’ha celebrat te-
lemàticament i ha estat retrans-
mès a través del Youtube. 
Però pels de Caldes de Montbui, 
la notícia va més enllà, i és que 
Unika Beer, la cervesa elaborada 
a la vila termal des de l’any passat 
ha estat guardonada amb la me-
dalla de plata, tot i ser la seva pri-
mera participació en el certamen.
Jordi Canet, CEO d’Unika Beer re-
coneixia l’orgull d’haver obtingut 
aquest reconeixement: “És molt 
gratificant saber que no només 
els nostres consumidors estan 
satisfets amb la qualitat d’Unika 
sinó que també ho ratifiquen els 
especialistes del sector”.
Unika és sinònim d’una cerve-
sa “elaborada sense presses, de 
manera tradicional, amb aromes 
i sabors ben integrats, amb una 

Unika, una beer calderina de categoria 

Els creadors de Unika Beer després de rebre el guardó, dimecres. > cedida 

Una actuació anterior.> cedida 

entrada en boca fàcil i un retro 
gust equilibrat que persisteix”. 
És també una cervesa no pasteu-
ritzada, i que per tant manté les 
propietats organolèptiques de la 
cervesa acabada d’elaborar, molt 
ben filtrada amb materials no per-
judicials per a la salut fins a obte-
nir el tipus de cervesa cristal·lina 
al que el gran públic cerveser està 
acostumat.
De les 1.251 cerveses d’arreu del 
món que han participat en el con-
curs d’enguany, Unika ha estat 
reconeguda com una de les mi-
llors cerveses gràcies els seus es-
tàndards de qualitat, “elaborada 
amb ingredients 100% naturals”, 
expliquen els seus creadors, “i 
pensada per agradar a consumi-
dors exigents que busquen expe-
riències Premium”.
Al marge del seu poc recorregut, 
Unika Beer sembla estar complint 
el seu principal objectiu: enamorar 
al consumidor i ser, tal com indi-
ca el seu nom, única en el mercat.
La cervesa calderina pot adqui-
rir-se en múltiples establiments 
comercials de la vila termal.

RECONEIXEmENT | eMpresa 

la cervesa ha guanyat la medalla de plata en el barcelona beer challenge 2020

http://namadrona.com/
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la data alternativa per celebrar la festa dels llibres i les roses s’aplaça fins al 23 de juliol

sant Jordi des de casa

Aquesta imatge no es repetirà aquest any durant el mes d’abril. La nova data proposada és el 23 de juliol. > J. serra

fESTA POPULAR | Dia DeL LLibre i La Fira De Les roses

na de les últimes con-
seqüències que ens 
està portant la crisi 
sanitària a causa de la 
pandèmia de la Covid-

19 és la cancel·lació de tots els actes 
programats per la celebració de la 
Diada de Sant Jordi. Aquest any 
no es podrà viure la festa dels lli-
bres i les roses com la coneixem, 
no es podrà passejar per les para-
des de les diferents llibreries per 
adquirir les últimes novetats lite-
ràries i tampoc es podrà comprar 
les roses per regalar com a mostra 
d’afecte a les floristeries. Serà di-
fícil fer rànquings dels llibres més 
comprats o dels escriptors més 
llegits així com serà molt difícil 
saber si la rosa vermella continu-
arà sent la protagonista de la jor-
nada o si les novetats florals d’en-
guany prenen protagonisme. Tot i 
que el dia 23 d’abril els calderins 
i calderines hauran de continuar 
el confinament a les seves llars, es 
pot mantenir la tradició de com-
prar un llibre gràcies a iniciati-
ves com la de la llibreria calderi-
na Joc de Paraules, que permet fer 
l’encàrrec per via telefònica, wha-
tapp, e-mail, o per la xarxa social 
d’Instagram i s’entrega el paquet 
respectant totes les mesures de se-
guretat “si es tracta d’un bloc de 
pisos, deixo el paquet a l’ascensor 
i si és una casa el deixo a la porta 
mantenint sempre la distància” 
assegura Marina Menese, propie-
tària de l’establiment. De fet, Joc 
de Paraules ofereix aquest servei 
des del primer dia de confinament 
i això ha ajudat a mantenir l’ac-
tivitat “estic molt contenta per-
què la gent ha respòs molt bé i he 
pogut seguir treballant” explica 
Menese. En canvi, el sector de la 
flor s’ha vist obligat al tancament 
de l’activitat i tot i la iniciativa del 
Gremi de Floristes per engegar la 
campanya #rosadesantjordiacasa 
les floristeries calderines com Art 
Floral Penélope “no oferim l’en-
trega de la rosa a domicili, ja 
que ens obliguen a contractar 
un servei extern de transport i 
no podem garantir com arriba-
ria la rosa al client i la llei tam-
poc es massa clara alhora de dir 

U
mireia Clapers

si realment podem oferir aquest 
servei” ens explica la seva propie-
tària. Des de Blommor Floriestes 
tampoc s’adhereixen a aquesta ini-
ciativa perquè “no podem garan-
tir les mesures de seguretat al 
100% per això preferim ser res-
ponsables i no posar en risc la 
salut de ningú” afirma Rosa Tri-
gell, la seva propietària.
Des de l’Ajuntament també s’ha en-
gegat una nova iniciativa per cele-
brar aquesta diada des de casa. 
Aquesta proposta convida als ciu-
tadans i ciutadanes a compartir a 
la xarxa amb l’etiqueta #SantJor-
diCaldes el que significa per cadas-
cú aquesta diada tant senyalada per 
la societat catalana. Ja pot ser  reci-
tant una poesia, llegint un llibre, fent 

una rosa, de paper, fent música, ba-
llant, cantant, recomanant llibres o 
el que es vulgui. Aquesta iniciativa 
també proposa que s’engalanin els 
balcons calderins amb elements que 
representin Sant Jordi com poden 
ser dibuixos de dracs, roses, contes, 
portades de llibres o manualitats.

LA FESTA DE SANT JORDI ES 
CELEBRARÀ EL 23 DE JULIOL
La Cambra del Llibre i el Gremi de 
Floristes van anunciar fa us dies 
la proposta de celebrar la festa de 
Sant Jordi el proper dia 23 de juli-
ol, mantenint les parades de llibres 
i roses sempre que l’evolució de la 
pandèmia ho permeti. Tothom co-
incideix que no serà una celebra-
ció “normal”, ja que les mesures de 
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Llibres recomanats

Crims
carles porta
la campana 
208 pàgines
17,90€

Loba Negra
Juan Gómez-
Jurado.
ediciones b.
552 pàgines
20,90€

Cuando tu vida
es un libro, 
bronsky
ed. siruela
176 pàgines
15,95€

Cuentos 
por el clima, 
magela ronda 
i raquel 
sánchez
ed. alfaguara 
224 pàg 
ines19,95€

Contes per a 
nenes i nens 
feliços
Àlex rovira
ed. estrella 
polar
176 pàgines 
17,95€

distanciament social s’hauran de 
mantenir, però és una proposta per 
no perdre la celebració del “Dia del 
Llibre” i també mitigar les conse-
qüències econòmiques que ha patit 
el sector editorial i de la flor amb la 
cancel·lació de la diada. La Marina 
Menese, propietària de la llibreria 
calderina Joc de Paraules, valora 
molt positivament tenir ja aquesta 
nova data tot i que “no serà mai 
com una diada normal, però ens 
ajudarà a recuperar part de les 
ventes perdudes.” En canvi, ajor-
nar la festa a finals del mes de juli-
ol, “pot perjudicar la rosa, ja que 
les altes temperatures de l’estiu 
poden malmetre la flor” ens ex-
plica Rosa Trigell, propietària de 
Blommor Floristes.

https://electracaldenseenergia.com
https://www.facebook.com/jocdeparaules.cat
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La lectura no s’atura
Alguns calderins i calderines ens envien imatges dels 
seus racons de lectura preferits durant el confinament.
Envia’ns la teva a través d’Instagram afegint l’etiqueta: 
#jollegeixoacaldes

Terrassa
Carla Millan

Habitació
Ramón Solé

menjador
Carme Germà

Rebedor
Jaume Balart

Terrassa
Jordi Graví

Sala d’estar
Joan Homosum

Terrassa
Mireia Cayuela

menjador
Carles Monsó
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La crisi sanitària ha accelerat la 
implementació del teletreball. 
Les videoconferències, els allotja-
ments d’arxius al núvol, les fake-
news i les llargues jornades davant 
l’ordinador en són les conseqüèn-
cies més visibles. Però, estem pre-
parats per afrontar aquest canvi 
amb garanties? Som curosos amb 
l’ús de les nostres dades? En par-
lem amb l’Arnau Coll, un calderí 
que als 4 anys ja jugava amb un 
Amiga de la marca Commodore 
inquietud que el portaria, un cop 
acabada l’etapa a l’Escola Pia, a de-
cantar-se per l’enginyeria informà-
tica. Avui amb 36 anys i després de 
treballar per la coneguda empresa 
Adobe, vetlla pel sistema informà-
tic de seguretat extrema de www.
topdoctors.es. Un servei pioner de 
telemedicina on-line que comp-
ta amb un equip de metges d’al-
ta qualitat i sucursals a mig món. 
 
La necessitat d’informar-nos, en 
especial aquest dies, han incre-
mentat les fakenews (notícies fal-
ses). Que podem fer?
Anar amb molt de compte. 
Aquests dies en circulen moltes i 
d’enrevessades com per exemple 
albiraments d’ovnis amb diversos 
vídeos al respecte. Us puc garan-
tir que he corroborat que aquestes 
notícies no són més que el projec-
te StarLink de SpaceX que es co-
mença a veure per tot el món. El 
que busquen és que entreu a lle-
gir la notícia per tal de bombarde-
jar-vos de publicitat. Per tant molt 
de compte amb la difusió de cer-
tes notícies cridaneres. Al rebre 
una d’aquestes notícies el primer 
que s’ha de fer és verificar-la. Una 
de les millors maneres de fer-ho és 
buscar les primeres lletres de la 
notícia a Google, allà hi trobareu 
links relacionats on es pot veure 
si la desmenteixen.

Que ha passat amb la bretxa de 
l’aplicació Zoom?
No estava funcionant amb l’encrip-
tació que prometien a la seva web, 
per altra banda mostraven elements 
com ara el ID (identificador) de tru-
cada, molts usuaris per desconeixe-
ment penjaven captures de pantalla 
a les xarxes i visibilitzaven aques-
ta informació i per tant qualsevol 
persona podia accedir al que es-
taven parlant privadament. El cas 
més sonat el de Boris Johnson (Pri-
mer ministre del Regne Unit), que 
per sort tenia la conversa protegida 
amb una paraula clau (sent aquesta 
opcional molts cops). Tot s’ha de dir 
que Zoom ha demanat perdó i s’han 
posat mans a la obra per tal d’arre-
glar aquestes fuites d’informació. 
Crec que avui en dia ja és molt més 
segur que fa una setmana.
 
Skype, Google Hangouts, Duo, 
Zoom... quin programa per fer vi-
deoconferència ens recomanes?
Tot depèn del nivell de seguretat 
que es vulgui, jo faig servir l’Skype 
de tota la vida i encara no m’ha fa-
llat mai i últimament amb les amis-
tats, videotrucades per Whatsapp. 
A nivell d’empreses, podríem par-

arnau Coll: ‘Fins ara, en aquest país, 
s’ha tingut la imatge equivocada que 
el teletreball era una excusa de gent 
poc treballadora’

XARXA | CoMUniCaCiÓ DigiTaLCarles martínez Calveras

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

lar d’aplicacions com ara Google 
Meet o bé WebEx.
 
Com estem a Catalunya en l’àm-
bit de seguretat a la xarxa?
Hi ha molt desconeixement. Ara 
està sortint a les notícies que 
ens començaran a monitorar des 
del govern per conèixer els nos-
tres moviments i la gent s’es-
garrifa. Google porta molt de 
temps monitorant-nos des del 
nostre aparell mòbil i no sabem 
que en fan amb aquestes dades. 
 
Hi podem fer alguna cosa?
És una pràctica que ja fa molt de 
temps que es fa i tampoc podem 
alarmant-nos perquè no canviarà 
d’avui per demà. En un principi les 
dades són genèriques (Big Data) 
i no personals de cadascú, per 
extreure’n estadístiques globals. 
Com a usuaris tenim eines per 
limitar aquesta informació 
configurant que deixin de 
rastrejar-nos, desactivant el GPS 
de l’aparell mòbil, etc...
 
Hi ha professionals que poden 
assessorar-nos de com protegir-
nos per exemple en aplicacions 
com Instagram?
A configuració de les càmeres dels 
telèfons mòbils pots ‘desgeolocalit-
zar’ perquè no aparegui des d’on es 
prenen les imatges. Però de vegades 
ens agrada que la mateixa aplicació 
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i protegir les teves dades, de hac-
kers, suplantació d’identitat o per 
usos de descàrrega (per exemple 
Torrents) de forma més segura.

I els softwares de connexió a 
través d’accés remot com Team-
viwer o Anydesk són segurs?
Normalment no massa. Són eines 
amb protocols que se salten molts 
tallafocs i que per tant són fàcilment 
hackejables. Per això és imprescin-
dible limitar i fer un control centra-
litzat el software que cada usuari 
s’instal·la al seu ordinador mitjan-
çant polítiques de privacitat. L’apa-
rell i el software és propietat de l’em-
presa i per tant el gestiona l’empresa. 
El treballador no hauria de poder 
instal·lar programes ni aplicacions.

Complicat avui dia, no?
Sí, però cada cop serà més 
imprescindible. Es poden instal·lar 
gestors que permeten a l’empresa 
validar que es pot instal·lar i 
què no. De moment a Catalunya 
hi ha poques empreses que ho 
tenen però si el teletreball es va 
instaurant, serà necessari.
 
Que cal millorar del sistema de 
teletreball actual?
Els sistemes de missatgeria 
directa (canals de comunicació) 
han de millorar. Actualment 
es perd massa temps en els 
intervals d’espera de respostes 
per part dels companys amb què 
estàs teletreballant. S’hauria 
d’incorporar que l’aplicació detecti 
en quins moments els companys 
estan ocupats i per tant no s’han 
de molestar. També caldria definir 
unes hores bàsiques (Core hours) 
en què tothom estigui disponible  i 
donar més flexibilitat d’autogestió 
en la resta  per evitar jornades 
extrallargues de connexió.
 
S’instaurarà el teletreball a 
partir d’aquesta experiència?
Dependrà dels resultats i els 
perfils de cadascú. Durant aquests 
mesos es veurà en quins casos el 
rendiment es manté i en quins 
baixa. Segurament canviarà la 
manera de veure’l i d’entendre’l.
 
Per acabar, algun consell per fer 
un bon ús informàtic en especial 
aquests dies?
Sobretot fer-ne un ús responsable 
sense abusar dels dispositius elec-
trònics. Marcar-nos uns horaris ra-
onables i donar-nos temps de des-
connexió digital.

ens ordeni les imatges en funció dels 
llocs on hem estat i que quedi mar-
cat visualment en un mapa. I acaba 
sent una eina de seguiment perquè 
se’n faci ús de moviment.
 
Què podem fer si ens adonem 
que ens han hackejat (piratejat) 
dades personals?
Normalment t’avisen des de la ma-
teixa aplicació si detecten algun 
canvi. Però és veritat que a ni-
vell d’usuari no està massa definit 
quins passos cal seguir.

I quin interès hi pot tenir algú 
en hackejar un compte personal?
Per poder-los fer servir per inse-
rir-hi publicitat. Si hackejo 500 
contes i aquestes tenen 500 amics, 
l’abast del que hi pugui publici-
tar és força gran. Si és Instagram 
per exemple, hi començo a penjar 
imatges de publicitat, pornografia, 
apostes, etc... A més en els comptes 
personals (no d’empresa) si no re-
cordes les contrasenyes (per exem-
ple en comptes antigues) normal-
ment no la pots tornar a recuperar.
 
Què és i perquè serveix un certi-
ficat SSL?
És un encriptat de les dades que tu 
pots donar a un web. Si algú com-
pra en alguna botiga ‘on-line’ que 
no té certificat SSL, les dades que 
hi posi viatjaran en text pla i qual-
sevol les pot interceptar.
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Una web personal corporativa 
també l’hauria de tenir?
Millor que sí. Perquè encara que 
sigui en la intranet on hi col·loques 
el contingut, ja estàs cedint dades 
a través de les ‘cookies’ (fragment 
d’informació enviat des d’un ser-
vidor, contrasenyes, noms...). És 
poc probable, però hi ha solucions 
gratuïtes i fer-s’ho no costa res. 
 
Estaven preparades les empre-
ses pel teletreball?
A nivell de l’Estat gens. Fins ara, 
en aquest país, s’ha tingut la imat-
ge equivocada que el teletreball era 
una excusa de gent poc treballado-
ra que es volia quedar a casa. És un 
problema de concepte que actual-
ment ha canviat però la majoria de 
les empreses s’ha hagut d’adaptar 
a correcuita i sense gaire formació. 
 
Què hauria de tenir una empresa 
que fer bé el teletreball?
Hauria de tenir un servidor VPN. 
Una encriptació punt a punt. L’or-
dinador del treballador connecta 
directament a la xarxa de l’empre-
sa i llavors és impossible que hi hagi 
fuites des de l’exterior per accedir 
a tots els recursos de l’empresa. 
 
Que és exactament una VPN 
(Virtual Private Network)?
És una xarxa privada que crea una 
connexió segura mitjançant servi-
dors especialitzats i xifrar, ocultar 

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

295555
NETEJADOR/A RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

295303
AUX ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA / AUX GERIATRIA

295282
AUX ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA/CUIDADOR/A GENT GRAN
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Llista d’ofertes de 
feina  actualitzades 
el 17/04/2020

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’EMM Joan Valls proposa a la ciutadania que tingui un 
instrument de música, sortir el dia 20 d’abril, a les 19 h, 
al balcó a tocar «l’Himne de l’Alegria». A la pàgina web 
de l’Ajuntament podeu consultar la partitura. Enregistreu 
l´actuació i etiqueteu a l’Escola de Música Joan Valls i 
cada setmana a la pàgina web de l’Ajuntament es publi-
carà un vídeo amb les vostres participacions.

Sant Jordi 2020: Celebrem junts la Diada de Sant Jordi 
a casa!
L’Ajuntament proposa a la ciutadania a compartir cultura 
i a celebrar la Diada de Sant Jordi des de casa. Compar-
tiu a la xarxa amb l’etiqueta #SantJordiCaldes tot allò que 
significa per vosaltres la Diada i engalaneu el vostre balcó 
amb elements representatius de Sant Jordi.

Anima’t: concurs de relats curts il·lustrats al moment
Coincidint amb Sant Jordi la Biblioteca organitza l’activi-
tat familiar «Anima’t» el concurs de relats curts i il·lustrats 
al moment. Els infants de 3 a 14 anys poden crear micro-
contes amb un màxim de 250 paraules o que no superi el 
minut d’àudio i els han de fer arribar del 15 al 21 d’abril. Les 
propostes es poden enviar per mail a b.caldesm@diba.cat 
o a través de les xarxes socials de la Biblioteca:
    • Instagram: @bibcaldesm
    • Twitter:@bibcaldesm
    • Facebook: (https://www.facebook.com/Biblioteca-
deCaldesdeMontbui), @BibliotecadeCaldesdeMontbui

Hi haurà 3 guanyadors que podran veure com l’il·lustrador 
Sergi Portela fa un dibuix en viu sobre el conte i obtin-
dran una còpia impresa de la il·lustració acompanyada 
del text del conte.

Pintapunt 2020. 20è Concurs de punts de llibre
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 descar-
regant-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 di-
ferents 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 recoma-
neu la seva lectura  i publiqueu la foto a les xarxes de la 
Biblioteca amb el hashtag #pintapunt2020 #pintapunt-
confinat #joemquedoacasaXBM #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’Oficina d’Habitatge informa sobre mesures de protec-
ció a les persones en matèria d’habitatge
L’Oficina d’Habitatge de Caldes de Montbui atén a les 
persones que compleixin els requisits per acollir-se a les 
mesures per fer front a la COVID-19 relacionades amb 
habitatge: Suspensió de llançaments per a llars vulnera-
bles sense alternativa habitacional; pròrroga extraordinà-
ria dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual;  
moratòria del deute arrendament per a les persones ar-
rendatàries d’habitatge habitual en situació de vulnerabi-
litat econòmica; modificacions de la moratòria hipotecària 
regulada en el RDLL 8/2020, de 17 de març de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econò-
mic i social de la COVID-19; mesures per garantir la con-
tinuïtat de subministrament energètic. Contacteu: habi-
tatge@caldesdemontbui.cat 93 865 55 99

Les persones estrangeres amb TIE ja es poden donar d’al-
ta a l’idCAT Mòbil des de casa
Les persones que disposen de la Targeta d’Identitat d’Es-
tranger (TIE) ja poden demanar idCAT Mòbil per realitzar trà-
mits telemàticament. Donar-se d’alta és molt ràpid i senzill, 
podeu obtenir el certificat des del web www.idcatmobil.cat.

Amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, SÍ tramito
per internet
L’IdCat mòbil és un mecanisme d’identificació i signatu-
ra electrònica orientat a la ciutadania i basat en l’envia-

ment d’una contrasenya d’un sol ús al mòbil que es pot 
utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb 
les administracions catalanes i des de qualsevol disposi-
tiu (no cal instal·lar res).
Què necessiteu per donar-vos d’alta per Internet:
    • DNI (Document Nacional d’Identitat) o TIE (Targeta 
d’Identitat d’Estranger)
    • TSI (Targeta Sanitària Individual) del CatSalut (Servei 
Català de la Salut)
    • Telèfon mòbil, a efectes d’identificació i gestió d’avi-
sos, així com el correu electrònic i el codi postal
El procés de registre en línia és accessible des de l’adre-
ça https://idcatmobil.seu.cat

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:

Està oberta la Deixalleria municipal?
La Deixalleria municipal està tancada. Si genereu residus 
que no es poden llençar als contenidors (olis domèstics, 
piles, ferralla, etc.), cal mantenir-los a casa fins que reo-
bri la Deixalleria.

Voleu fer una donació de material sanitari?
Si voleu fer una donació de material sanitari poseu-vos en 
contacte amb la Policia Local T. 93 865 41 41

Com puc renovar el meu DNI?
Actualment no es presta el servei de renovació del DNI. 
Els documents nacionals d’identitat que caduquin a partir 
de la declaració de l’estat d’alarma tindran un any més de 
validesa. Per tant es prorroga fins el 13 de març de 2021.

On puc demanar un ajut per a la despesa dels subminis-
traments de llum, aigua i gas?
Si necessiteu demanar un ajut per fer front a la despe-
sa dels subministraments bàsics d’aigua, llum o gas, po-
seu-vos en contacte amb Serveis Socials bsocial@caldes-
demontbui.cat T. 93 865 54 20

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

“Sona la teva” el nou programa de Ràdio Caldes per
dedicar una cançó a qui vulgueu.
Ràdio Caldes us ofereix “Sona la teva” el nou programa per 
dedicar una cançó a qui vulgueu. Envieu una nota d’àudio 
al whatsapp de Ràdio Caldes 608970864 i cada dia de 
dilluns a divendres a les 16h sonarà la vostra cançó! Sin-
tonitzeu Ràdio Caldes al 107.8 fm

L’Ajuntament informa

www.caldesmontbui.cat
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El mes d’abril és temps de primave-
ra. De nous colors, amb tonalitats més 
vives que es fan molt evidents quan 
passegem pel carrer o ens endinsem 
a la natura. També és temps de pluges 
intenses, i alguns dies grisos; de proli-
feració de les al·lèrgies, els esternuts i 
la congestió nasal.
Aquest mes d’abril, lluny de semblar-se 
al d’anys anteriors, serà un mes de confi-
nament, de respirar poc aire exterior, de 
conviure més estretament amb la família 
més propera i apreciar els moments  que 
trobem per a un/a mateix/a. Està sent un 
mes complicat, i en alguns casos extre-
madament complicat, dur i trist. 
Però hi ha coses que no canvien. I una 
d’elles és el calendari de la campanya 
de la declaració de la renda. Podrem 
presentar-la sense inconvenients, do-
nades les circumstàncies  actuals? Es 
podrà fer en tots els casos? Es preve-
uen canvis en les dates de la campa-
nya d’enguany?
Meritxell Lleixà Balaguer, economista 
especialitzada en fiscalitat i sòcia ge-
rent de Dínamis Economistes & Advo-
cats, S.L.P, ens explica com es preveu la 
campanya d’enguany i quines són les no-
vetats que faciliten el tràmit telemàtic. 

El passat 1 d’abril va començar la 
Campanya de la Renta 2019, i s’es-
tendrà fins a 30 de juny. Durant 
aquest temps, els ciutadans i ciu-
tadanes d’arreu d’Espanya hem de 
presentar les nostres declaracions. 
A simple vista, sembla que la situa-
ció d’alarma decretada pel Govern no 
interromp ni modifica aquest deure 
fiscal amb l’Estat...
Ara per ara, no tenim notícies que el Go-
vern tingui intensions de realitzar cap 
actuació al respecte. De moment els ter-
minis per a la presentació de la renda se-
gueixen sent els habituals, com comen-
tes amb finalització el dia 30 de juny. Tot 
depèn de com evolucioni la situació que 
estem vivint, no em sorprendria que a 
l’últim moment es decretessin algunes 
mesures per ajudar al contribuent; com 
podria ser un ajornament en la data de 
presentació o algunes facilitats per a 

Meritxell Lleixà: “L’agència Tributària 
ofereix les eines necessàries per 
presentar la renda de manera telemàtica”

fISCALITAT  | CaMpanya De La renTa  2019

Ivette Hijano

MeritxelL Lleixà, economista especialitzada en fiscalitat. > cedida

ajornar el pagament que siguin més be-
neficioses que les vigents. 

· I pel que fa a les dates màximes per 
realitzar els ingressos de la Renta i 
per rebre la devolució? Podria do-
nar-se algun canvi o ajornament en 
aquest sentit?
De moment es desconeix si el Govern 
aplicarà algunes mesures al respecte, tal 
com ha fet pels impostos del 1r trimes-
tre del 2020. Pensa, però, que fins al ma-
teix dia 15 d’abril (últim dia per a la do-
miciliació dels impostos), el Govern no 
ha publicat el Decret que regula aques-
tes mesures extraordinàries, així que ja 
es veurà... Depèn de com evolucioni tot 
plegat. De moment segueix sent el 30 
de juny la data màxima per a la presen-
tació de la declaració. I pel que fa a les 
dates màximes per a rebre al devolució, 
segueixen vigent els terminis de sem-

L’Administració 
ja facilita al 
contribuent 
la manera 
d’identificar-se 
telemàticament i 
poder tramitar-
ho tot; fins i tot 
per aquells que 
no disposen de 
Certificat Digital.

Meitxell Lleixà, 
economista 
fiscalista i sòcia 
gerent de dínamis 
economistes & 
advocats, s.l.

que et dóna Hisenda és l’anomenada 
“Cita prèvia”. La novetat d’aquest any, 
a causa de l’estat d’alarma en què ens 
trobem, és que a més a més de l’aten-
ció presencial a les oficines d’Hisenda, 
posen en marxa un servei anomenat, 
“Li truquem”. Aquest servei sorgeix per 
evitar les aglomeracions que es formen 
a les oficines i d’aquesta manera evitar 
o reduir les consultes presencials. Mit-
jançant una trucada telefònica, prèvia-
ment concertada, el funcionari podrà 
fer-li al contribuent la presentació de 
la renda. Cal dir que aquest servei no 
s’habilita fins al dia 5 de maig. Caldrà 
també veure com funciona...
Per a poder concertar la cita es pot fer 
a través de la web https://www.agen-
ciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/
Renta.shtml. També hi ha la possibili-
tat que el contribuent pugui fer les con-
sultes necessàries a través del “Servei 
d’Informació Tributària Bàsica per a 
dubtes”,  al telèfon 901 33 55 33 o també 
al 91 554 87 70. 

 
· Entenem que les gestories també 
ofereixen aquest servei, i poden ells 
mateixos presentar les declaracions, 
tot i seguir en estat de confinament...
Evidentment, les gestories ens hem 
d’adaptar a la situació que estem vivint 
i aprofitar les eines tecnològiques per a 
poder oferir el mateix servei sense cap 
problema. A DÍNAMIS, la gestoria on jo 
treballo, tenim mitja plantilla fent teletre-
ball i l’altra meitat a l’oficina, per la qual 
cosa les consultes poden ser telefòniques 
o mitjançant videoconferències, sense 
necessitat de fer una reunió presencial. 
Normalment la majoria de clients ja ens 
fan arribar via e-mail la informació ne-
cessària per a poder fer la declaració i po-
der-la presentar telemàticament. També 
s’ofereix la possibilitat de realitzar con-
sultes per aclarir dubtes per saber com 
informar d’alguna operació concreta en 
la declaració. L’estat de confinament en 
què ens torbem no és impediment per a 
la correcta coordinació i execució de la 
campanya de renda del 2019.
Aquests dies han estat i segueixen sent 
un constant allau d’informacions per 
part de l’Estat, així que cal estar molt 
atents i disponibles per a poder aplicar 
les novetats pertinents en cada situació. 
Realment suposa un esforç important 
pel nostre sector, i cal que ens informem 
diàriament. Esperem que tot s’estabi-
litzi aviat.

pre, que són fins 6 mesos després de la 
presentació de la declaració; és a dir que 
s’hauria de cobrar abans de finalitzar 
l’any. Si passats els 6 mesos, no han rea-
litzat la devolució pertinent, es comen-
cen a meritar interessos que pagarà Hi-
senda a favor del contribuent.

· Són ja més de 30 dies de confina-
ment. Podrem, els ciutadans i ciuta-
danes presentar les nostres declaraci-
ons de la renta de manera telemàtica? 
Serà viable en tots els casos?
Sí, per aquest efecte no hi ha cap pro-
blema. L’Agència Tributària ja fa anys 
que ofereix les eines necessàries perquè 
així sigui. Des de la pàgina web d’Hisen-
da es pot fer tot el tràmit de presenta-
ció mitjançat el “Renta Web”, o també 
es pot fer mitjançant l’aplicació per a 
mòbil “Agència Tributària”. 
A més, sí que és viable en tots els casos. 
L’Administració ja facilita al contribu-
ent la manera d’identificar-se telemà-
ticament i poder tramitar-ho tot; fins i 
tot per aquells que no disposen de Cer-
tificat digital.
Les úniques dificultats que poden sor-
gir serien: la desconeixença o impossi-
bilitat de l’ús de la tecnologia, o la des-
coneixença de la llei pel fet de no saber 
com informar d’algun rendiment/opera-
ció que no solen ser habituals pel con-
tribuent (com podria ser una compra-
venda d’un immoble, un rescat d’un pla 
de pensions,...). En aquest punt és on 
entraria l’ajuda d’un professional ex-
tern/gestoria o també del suport que 
et dóna hisenda mitjançant les diver-
ses eines disponibles per al contribuent.
 
· I en aquells en què, per exemple, 
s’hagin de presentar documentaci-
ons importants per a la declaració 
de la renta? En aquests casos, el ter-
mini per a la presentació de la decla-
ració es pot perllongar?
El cas que em comentes només es do-
naria si Hisenda iniciés un procediment 
d’inspecció de la declaració ja presenta-
da. A partir d’aquí pot requerir al con-
tribuent la documentació que creguin 
necessària per a argumentar o justifi-
car alguna informació declarada. Ales-
hores, els terminis per a la presentació 
de la documentació requerida ja es re-
geixen per la Llei General Tributària. 
Per tant, no és possible que es perllon-
gui el termini per a la presentació, o 
com a mínim per aquest motiu concret. 
 
· Has comentat que existeixen eines 
per ajudar al contribuent a presen-
tar les seves declaracions ... Hi ha 
algun servei d’ajut específic com 
guies pràctiques o telèfons d’aten-
ció al públic? 
Per als contribuents que no saben com 
fer la presentació telemàtica, l’eina 

La novetat d’aquest any, 
degut a l’estat d’alarma en 
què ens trobem, és que a més 
a més de l’atenció presencial 
a les oficines d’Hisenda, 
posen en marxa un servei 
anomenat, “Li truquem”

“No em sorprendria 
que a l’últim moment es 
decretessin algunes mesures 
per ajudar al contribuent”

Picar la ceba ben fineta i ofegar-la en oli d’oliva verge però que no 
arribi a sofregit.
Posem les flors del bròquil 5 minuts en aigua bullint amb sal (reser-
vem aquesta mateixa aigua bullir la pasta)
A la ceba afegim l’all picat ben fi, a continuació el pernil també picat 
o a encenalls i finalment les flors del bròquil prèviament escaldades i 
escorregudes. Ofegar la verdura uns 10 minuts. Finalment hi afegim 
el tomàquet pelat i tallat en cubs petits, l’alfàbrega, sal, pebre i juli-
vert. Remenem el conjunt, afegim una miqueta d’aigua sense cobrir 
la verdura i ho deixem coure tapat a foc lent aproximadament uns 
20 minuts i remenant de tant en tant fins que el bròquil quedi ten-
dre i cuit. Un cop salsa i verdura està preparat, ho deixem a banda 
i bullim la pasta al dente. Cuita la pasta i ja fora del foc, posem la 
pasta dins la verdura, corregim de sal i pebre si fa falta i afegim 50 
gr. de pecorino ratllat.
Remenem una mica i servim
Bon profit!!

Ingredients x 4pax

- 1 ceba
- 2 bròquils
- 50 gr. pernil salat tallat a encenalls 
o picat
- 1 dent d’all
- 3 tomàquets madurs i pelats
- Alfàbrega, sal, pebre i julivert
- 50 gr. formatge pecorino ratllat
- Oli d’oliva
- 400 gr. de pasta

(en aquest cas orecchiette)

Orecchiette amb 
bròquil i pernil

calderí  especial Covid-19 · abril

Restaurant Na Madrona

C. Canal, 8

T | 938 62 68 31

www.namadrona.com

http://namadrona.com/
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El confinament ha trastocat tots els 
plans de les entitats esportives d’ar-
reu, ja sigui de l’esport federat o de 
l’esport de lleure. Les petites enti-
tats no professionals no s’han vist 
afectades en excés, ja que l’atura-
da també els ha frenat les despe-
ses, però són les que tenen grans in-
fraestructures a mantenir, les que 
s’han vist completament afectades 
per aquesta quarantena. És un fet 
que el món de l’esport ha quedat 
totalment trasbalsat i és una de les 
facetes diàries que més ha canviat 
par a molts calderins en el seu dia 
a dia, ja que no només parlem d’es-
port federat o de competició, sinó 
dels milers d’usuaris que fan esport 
de salut i manteniment.
Després d’haver parlat amb l’al-
calde Isidre Pineda i amb la ge-
rent de la Fundació Santa Susanna, 
Assumpció Ros, hem volgut conèi-
xer de primera mà l’actual situació 
del Club Natació Caldes, de la mà 
de Lluís Francisco, membre de la 
junta directiva del club amb més 
equipaments gestionats i amb més 
socis de Caldes.

Com esteu vivint aquesta situa-
ció de confinament al CN Caldes?
És una situació espectacular i difí-
cil, on tothom estem expectants del 
que passarà i que tothom estigui bé. 
Esperant sortir com més aviat mi-
llor. Tenim més feina perquè és una 
situació que per al club és diferent 
i per tant estem intentant que tot 
funcioni correctament.

Sense tenir precedents, com es 
gestiona una crisi així?
Sent una situació especial, estem 
ajustant per poder sortir d’aques-
ta. És una situació complicada i ens 
estem adaptant al que hi ha. Estem 
fent més reunions de les habituals, ja 
que normalment només fem una al 
mes i ara les fem setmanals o inclús 
dues, revisant el tema econòmic, co-
municatiu i intentant que el club se-
gueixi en condicions de cara al futur, 
perquè la pandèmia passarà i hem de 
tenir tot en ordre i preparat perquè 
funcioni bé i tothom estigui content. 
El club és del poble i dels socis que 
són qui realment el gaudeixen. Volem 
avançar-nos a tot el que pot passar.

Parlem d’una estructura gran, 
amb 3.800 socis i moltes instal-
lacions, com pot afectar aquesta 
crisi en global a la infraestructu-
ra del club?

Lluís Francisco: “ens preocupa que 
els socis i el poble no puguin gaudir 
de les instal·lacions a l’estiu”

ESPORT | Cn CaLDes

Albert San Andrés

El primer que hem de fer és crear 
nous escenaris del que pot arribar a 
passar. Des del primer moment vam 
mirar per la salut dels nostres tre-
balladors i socis amb l’ordre de tan-
cament. A partir d’aquí ens vam or-
ganitzar des de la gerència a nivell 
d’empleats, per a fer-ho el millor pos-
sible. El que fem és organitzar-nos a 
nivell econòmic per poder subsistir 
i suportar aquesta situació i després 
posar en marxa el tema d’esport on-
line amb diferents professionals.
Tot això està parlat amb l’Ajunta-
ment, que són els propietaris de les 
instal·lacions i amb qui tenim bona 
relació i contacte. Els informem per 
tenir un retorn de les coses que 
creuen que s’han de fer. La inten-
ció és preveure situacions i avan-
çar-nos tot el que podem.

Heu hagut de recórrer a un ERTO 
per una part dels treballadors.
L’ERTO es va presentar des d’un 
primer moment i ja està aprovat. 
Hi ha una sèrie de treballador, 19 
dels 74, que segueixen treballant. 
Són la part d’administració i gerèn-
cia i temes de manteniment, un as-
pecte que no es pot aturar per te-
nir-ho tot llest quan tornem a obrir. 
També hi ha una part que es dedi-
quen a les activitats on-line i comu-
nicació. Com a entitat hem inten-
tat que l’impacte econòmic sigui el 
menor possible per als treballadors. 
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nimitzar l’impacte econòmic, que 
substitueix la quota mensual, per 
ajudar al club a no tenir una dava-
llada. Sabem que l’Ajuntament ens 
podrà ajudar si cal, però és cert que 
les despeses que tenim ja estan pro-
gramades en uns pressupostos bia-
nuals i uns compromisos per a fer 
inversions. Aquest any hem canviat 
tot el gimnàs o la sala de fitness. No 
parem de renovar coses per al gaudi 
del soci i del poble, ja que no només 
som dels socis, sinó també del poble.
Si els socis poden avenir-se a aju-
dar-nos, serà benvingut. De mo-
ment estem tenint una bona res-
posta i ho volem agrair. Sabem que 
per a molts aquesta és una situació 
complicada i l’entenem.

Com a alternativa, s’estan ofe-
rint unes 40 activitats setmanals 
(manteniment, zumba, pilates, 
body art, hipopressius...). Com 
ho esteu coordinant?
És una situació que ens ha agafat 
a contrapeu, perquè no estava pre-
vist. Moltes de les últimes inversions 
han estat dirigides en modernitzar 
i posar al dia els sistemes informà-
tics. S’han posat nous servidors, 
hem canviat el sistema de gestió, nou 
software de control d’entrades i hem 
adoptat un nou sistema d’entrena-
ment anomenat Training Gym, que 
ens van demanar els experts espor-
tius. El soci té aquest sistema gratu-
ït. Amb això ara mateix s’ha salvat 
la situació, ja que els treballadors es 
multipliquen i estan a tot arreu. 

Aquesta nova situació us obre 
una porta a potenciar en un futur 
per a potenciar activitats dirigi-
des on-line?
I tant! Però no només en l’esport, en 
la nostra vida en general tot canvi-
arà. El teletreball ha de ser norma-
litzat. Aquesta situació farà créixer 
més aquest àmbit. Com a club ja hem 
començat a fer-ho i en els plans de 
l’any vinent, potser haurem de posar 
una partida de com fer créixer això. 
Es miraran les noves partides econò-
miques per a fer-ho. El món digital es 
quedarà i s’ha de treballar. 

De fet, hem pogut veure un vídeo 
molt emotiu fet per diversos 
clubs esportius, agraint el suport 
dels socis. L’esport ens dóna molt 
en la nostra vida diària, és potser 
ara el moment de tornar-li?
Sí. L’esport és una part molt impor-
tant per a moltes persones. Ajuda 
a tenir millor salut física i mental. 
Un mitjà on la gent es relaciona. 

Esperem, com tothom, que al juny 
o juliol l’escenari sigui un altre en 
tema sanitari per poder reprendre 
activitats i veure un altre escenari.

De fet la campanya de juny-juliol 
és la de més activitat al club. Esteu 
preocupats per aquest període?
Sí, l’impacte econòmic és important. 
És l’època on traiem la capota de la 
piscina i sembla que tot és diferent. 
Els socis i la gent que paga entrada 
gaudeixen de la piscina i el perjudi-
ci econòmic serà important. Encara 
que es pugui obrir hi haurà les limi-
tacions que imposin les administra-
cions. Serà un any totalment atípic i 
ens afectarà. Ens preocupa que els 
socis i el poble no pugui gaudir de les 
instal·lacions a l’estiu. 
L’escola d’estiu a la Font dels Enamo-
rats ajuda a donar un servei a moltes 
famílies perquè els pares treballin i 
els nens gaudeixin. No sabem com 
està el tema, ja que les notícies van 
en moltes direccions, però no hi ha 
res clar. Com a club el que no volem 
fer tampoc és avançar-nos a coses 
que no podem fer. Anem pas a pas 
per intentar fer-ho bé.

Heu fet públic que el cobrament 
de quota a l’abril serà una apor-
tació voluntària de 15 € per com-
pensar costos.
Hem demanat una aportació vo-
luntària de 15 € als socis per a mi-

l’actual membre directiu del cn caldes va explicar la situació del club nedador durant aquest confinament

Només el fet de portar a la canalla 
a fer bàsquet o futbol sala fa que 
les relacions entre persones sigui 
bona. L’esport gratifica i la societat 
ha d’intentar que els clubs espor-
tius, que som societats sense ànim 
de lucre, puguin tenir un retorn. 
Hem d’intentar que no desapare-
guin perquè fan una feina dura, en 
ocasions desagradables. L’esport és 
una part importantíssima.

Com es preveu la tornada? Es té 
prou marge per preveure mesos 
complicats?
No sabem com vindrà. Moltes ve-
gades la societat té més clar que 
els mateixos polítics del que s’ha 
de fer. A vegades no sabem per on 
van. Nosaltres ja estem preveient 
coses, ja que si tot hagués anat bé, 
per exemple l’escola d’estiu ja esta-
ria en marxa. Com no sabem si es 
podrà fer, estem preparats per si 
s’ha de fer. Estem mirant com s’ha 
de fer quan s’hagi d’obrir. Ens estem 
preparant pensant i avançant-nos 
en previsió dels escenaris que vin-
dran i a mesura que es vagi aclarint 
com s’ha de fer, ho farem. Tant de bo 
puguem obrir a ple rendiment al ju-
liol, perquè voldrà dir que la situació 
sanitària estarà bé. Tota la plantilla 
està treballant al màxim per fer-ho 
el millor possible. Ens podem equi-
vocar, però sempre amb la inten-
ció de poder-ho revisar tot i que les 
coses surtin correctes.

Es preveu un escenari amb la ne-
cessitat de fer esport amb masca-
retes i  guants? 
Tot pot passar. Si és així s’haurà 
de fer el que es digui. Si es neces-
siten mascaretes, el club es mourà 
per aconseguir-ho, perquè potser ho 
tindrem més fàcil, però esperem no 
haver d’arribar a aquest extrem.

En el plànol esportiu, aquest esta-
va sent un bon any pel club, amb 
tot el que s’està aconseguint en les 
diferents seccions. Què pot portar 
aquesta aturada?
Res bo, ja que els esportistes com 
els nedadors, una aturada es nota-
rà molt en el rendiment, però tot-
hom està igual. Teníem esperances 
en una sèrie d’equips com el futbol 
sala, el bàsquet i el waterpolo per 
a pujar de categoria, fent esforços 
per funcionar millor. Tenim 720 
nens i nenes federats i tota aques-
ta gent ara està aturada. És una si-
tuació complicada pels esportistes, 
però amb ganes, quan tornin esta-
ran a dalt de tot segur.
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Les metàfores
de la transició

o acabem d’enten-
dre a què esperen 
les institucions 
superiors a pren-
dre mesures amb 

els lloguers, les quotes dels autò-
noms, la renda bàsica... per posar 
només uns exemples. En l’àmbit 
local, estem fent tot el que podem 
i més per aplicar mesures que 
alleugerin els moments delicats 
que vivim. Treballem dia a dia en 
un camí escabrós i l’última mesura 
que podem explicar és que ja hem 
aprovat un nou calendari fiscal. La 
setmana que ve donarem tots els 
detalls i en definitiva flexibilitza-
rà els pagaments de taxes i tributs.
Som molt conscients de les difi-
cultats i aquests dies veiem sortir 
el millor i el pitjor de les persones. 
D’una banda està brollant la so-
lidaritat entre ciutadans, empre-
ses... però també es posa de mani-
fest que hi ha qui només sent el seu 
mal de queixal... i pot arribar a ser 
comprensible, el patiment és humà, 
però humilment, creiem que no és 
just perquè algunes persones estan 
vivint les conseqüències més ferot-
ges del SARS-CoV-2 . Hi ha famí-
lies que han perdut persones esti-
mades, treballadors que porten més 
d’un mes donant el 200% i posen en 
risc la seva salut per oferir serveis 
essencials (ara ja fins i tot fora dels 
essencials per culpa de la pèssima 
gestió del senyor Sánchez ignorant 
dels consells dels experts d’allargar 
el confinament total), residències de 
gent gran que estan gestionant una 
situació extremadament complexe, 
malalts que ara mateix estan llui-
tant contra la Covid-19 en una UCI...
Cal doncs un govern que lideri, que 
prengui decisions valentes, decidi-
des que ajudin a donar resposta a 
les demandes que van sorgint en 
la mesura del possible. En els dar-
rers dies per exemple hem cedit 3 
cotxes elèctrics municipals mentre 
duri l’estat d’alarma. Un a l’empre-
sa calderina Passo de Cuinar per 
fer repartiment a domicili fins a les 
urbanitzacions (mancança que vam 
detectar al principi del confina-
ment), un altre se cedeix a l’Unió de 
Comerciants (UCIC) i el tercer ve-
hicle elèctric s’ha cedit als profes-
sionals del CAP per atendre paci-
ents a domicili. Aquestes mesures 
beneficien a les famílies, minimitza 
les distincions per territori, redu-
eix la mobilitat i per tant el risc de 
contagi i donen suport al centre de 
salut i al petit comerç de Caldes. 
És vital en moments excepcionals, 
ser creatius i prendre mesures ex-
cepcionals. Entre totes i tots hem 
de sortir d’aquest daltabaix!

empre s’ha dit que 
les comparacions 
són odioses. Però 
en temps de crisi, 
inevitablement no 

podem evitar fer comparacions, 
ja siguin fictícies “us imagineu 
aquesta situació amb el govern 
de Rajoy?” o comparacions tan 
reals com la que podem fer entre 
governs de la Generalitat. I és que 
aquests dies, la nostra comunitat 
veïna s’endú totes les mirades per 
ser tot un exemple de gestió.
Amb les mateixes competències 
i capacitats similars, la 
Generalitat de Ximo Puig no ha 
parat d’adquirir i rebre material 
sanitari, ha reforçat els seus 
hospitals, ha col·laborat amb 
el govern estatal i ha llançat 
paquets d’ajudes econòmiques 
per a tots els sectors que ja es 
poden sol·licitar. Mentrestant a 
Catalunya sembla que premien 
més les rodes de premsa en les 
que es critica o acusa el govern 
d’Espanya de qualsevol cosa que 
fa (fins i tot d’enviar el material de 
compra centralitzada), en comptes 
de dedicar-se a una gestió política 
efectiva per la ciutadania. 
A Catalunya és el Govern de la 
Generalitat de Catalunya qui 
ha de liderar l’esforç col·lectiu, 
cooperar amb el Govern d’Espanya, 
els ajuntaments, els agents 
socioeconòmics i les entitats socials, 
facilitant que tots els recursos per 
fer front a la pandèmia arribin a 
les persones, i no és el moment de 
deslleialtats entre administracions, 
sinó de treball conjunt i 
d’indicacions clares. Catalunya 
necessita un lideratge a l’estil de la 
Generalitat Valenciana.
Hem de preparar una reconstrucció 
econòmica i social compartida que 
requereix d’amplis acords. I així 
ho defensem el PSC, en paraules 
del nostre primer secretari Miquel 
Iceta “La gestió d’aquesta crisi 
dóna encara més arguments als 
quals defensem la primacia de 
l’interès general i la necessitat de 
posar l’economia al servei de les 
persones. Convé mobilitzar recursos 
extraordinaris i utilitzar mecanismes 
extraordinaris. Per defensar el bé 
comú, per fer prevaldre la igual 
dignitat de totes les persones”.
Sumem esforços, treballem de 
forma cooperativa i aconseguim 
que ningú quedi enrere.

ada dia comprovem 
les conseqüències 
en les nostres vides 
de la pandèmia del 
COVID-19, i l’abast 

que aquestes tenen i tindran en el 
present i en el futur de la nostra so-
cietat. Estem davant d’un moment 
transcendent de la nostra història i 
hem d’estar a l’altura des de la res-
ponsabilitat col·lectiva i individual. 
Només amb la col·laboració i la so-
lidaritat de tots podrem frenar la  
propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local cal demanar a 
totes les administracions que les 
mesures que s’estan prenent a curt 
termini tinguin com a eix central i 
prioritats la salut de les persones, 
especialment les més vulnerables, i 
l’adequació de les infraestructures 
sanitàries perquè el personal dels 
centres sanitaris pugui desenvo-
lupar la seva feina amb garanties. 
Les entitats locals som l’Adminis-
tració més propera a la  ciutada-
nia, la primera porta d’accés a les 
peticions de veïns, i els que admi-
nistrem i executem la majoria de 
les decisions preses per altres ad-
ministracions. Més que mai, és ne-
cessària una total coordinació, des 
de la complicitat i la lleialtat institu-
cionals. Ens cal, per això, disposar 
d›instruments efectius per donar 
resposta a totes les situacions que 
està generant aquesta crisi,els go-
verns locals no poden ser mers re-
ceptors i executors de les polítiques 
europees, estatals o nacionals, han 
de ser escoltats, compartir els rep-
tes i participar efectivament  i par-
ticipar de la construcció d’aquest 
nou futur. Finalment, volem mos-
trar el nostre suport i manifestar 
el nostre sentiment a les persones 
que han perdut els seus éssers es-
timats, tot l’ànim. L’agraïment més 
sincer als que treballen per garan-
tir la resposta en moments difícils; a 
totes i tots els professionals sanita-
ris, als cossos i forces de seguretat, 
bombers i treballadors i treballado-
res d’emergències que, amb una de-
dicació digna d’elogi treballen per 
revertir aquesta situació: servei de 
neteja viària, recollida d’escombra-
ries, aigua-enllumenat, ajuda a do-
micili, serveis socials, etc. L’esperit   
de tots ells és la millor mostra que 
el compromís amb el servei públic 
va més enllà de les  responsabilitats 
laborals per esdevenir una forma de 
vida. Aquest compromís el costat de 
la tenacitat, valentia i coratge de la 
ciutadania calderina és el que ens fa 
estar segurs, que més aviat que tard 
la nostra societat tirarà endavant.
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Hem aprovat un 
nou calendari fiscal 

Generalitat a la 
catalana o a la 
valenciana?

Estem vivint 
una situació 
excepcional

a portaveu de Junts 
per Catalunya al 
Congrés, Laura Bor-
ràs, ha mantingut 
una reunió telemàti-

ca amb el president de Govern es-
panyol a data de 16 d’abril. L’objec-
tiu d’aquesta reunió era abordar la 
crisi de la Covid-19, en el marc de 
les trobades que ha iniciat Pedro 
Sánchez amb els grups de l’oposi-
ció. Acabada la videoconferència, 
Borràs ha explicat que “estarem en 
la reconstrucció social i econòmica 
després de la pandèmia de la Covid-
19, però no participarem en una re-
construcció nacional en clau espa-
nyola“. Així ho ha manifestat en un 
vídeo difós als mitjans de comunica-
ció, on exposa que “no compartim 
la idea d’enfortir l’estat autonòmic; 
com a independentistes, estem pels 
drets, per l’exercici del dret a l’auto-
determinació i per ser capaços, en 
el futur, de gestionar aquesta i qual-
sevol tipus de crisi amb el màxim de 
competències, les que proporciona 
ser un Estat“.
Borràs ha explicat que durant 
aquesta crisi sanitària “ja hem fet 
varies propostes que neixen de si-
tuacions concretes, algunes de les 
quals l’Executiu espanyol ha incor-
porat, encara que moltes d’altres 
no“. En aquest sentit, la portaveu 
ha destacat que farà arribar un do-
cument a Sánchez “amb un paquet 
de mesures econòmiques i socials 
que cal aplicar de forma urgent per 
rescatar famílies i empreses“.
En clau de gestió de l’epidèmia a Ca-
talunya, el nostre grup municipal, 
en línia amb el grup parlamentari 
de Junts per Catalunya, constatem 
la necessitat de mantenir el confina-
ment total per evitar nous rebrots 
de la malaltia. Insistim en la neces-
sitat de planificar el desconfinament 
aplicant el criteri dels experts, tal 
com ha fet fins ara la Generalitat de 
Catalunya, per tal que sigui segur 
a tots els nivells. No podem posar 
en risc el delicat control que tenim 
ara sobre l’epidèmia ni malbaratar 
els grans esforços duts a terme pel 
personal sanitari i dels serveis es-
sencials per aconseguir-ho. 
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Nous pactes de la 
Moncloa i gestió 
de la crisi pel 
Covid-19

l passat 5 d’abril, el 
president del Go-
vern espanyol, Pedro 
Sánchez, va convi-
dar els presidents de 

totes les comunitats autònomes a 
sumar-se en un nou programa con-
junt. En l’actual situació de reces-
sió econòmica i de pandèmia glo-
bal, el Govern encapçalat pel PSOE 
amb el suport d’Unidas Podemos 
ha fet un crida a la unitat per vèn-
cer l’epidèmia i salvar la democrà-
cia. I quina millor manera de fer-
ho que mitjançant el paral·lelisme 
històric dels pactes de la Moncloa 
de l’any 1977.
Després de la mort del dictador 
Francisco Franco l’any 1975, la 
gran majoria de la població desit-
java una transformació política i el 
retorn de la República i la Genera-
litat després d’una llarga dictadura. 
Seguidament de les primeres elec-
cions generals, el juny de 1977 amb 
la presidència d’Adolfo Suárez, el 
dèbil règim democràtic va buscar 
la col·laboració i l’acceptació de les 
bases d’aquesta transició en els sin-
dicats i els partits polítics de l’opo-
sició. Els pactes de la Moncloa van 
significar la canalització i el con-
trol dels moviments socials mitjan-
çant la promesa de drets socials i 
col·lectius.
El present i els esdeveniments po-
lítics dels últims anys han acabat 
demostrant que aquella transició 
“que nos dimos entre todos” va ser 
insuficient en molts aspectes. La 
monarquia, herència del vell fran-
quisme, no s’ha qüestionat com a 
forma de govern i tampoc l’actu-
al model d’organització territorial. 
Amb un lleuger maquillatge demo-
cràtic, moltes de les antigues insti-
tucions i funcionaris de l’antic sis-
tema franquista van convergir en la 
nova democràcia del règim del 78. 
Espanya continua sent en l’actua-
litat un país amb un gran nombre 
de fosses comunes i cadàvers sense 
identificar, llegat de la Guerra Civil.
Nosaltres creiem que les forces so-
biranistes i progressistes de l’Es-
tat espanyol no poden donar su-
port a aquest pacte que busca en 
l’actual situació d’emergència apli-
car mesures regressives i contro-
lar tota oposició política. Superar 
aquest moment de crisi només es 
pot aconseguir mitjançant la inves-
tigació científica, l’ajuda a la sani-
tat pública i als sectors que treba-
llen dia a dia per salvar les vides de 
les persones malaltes i evitar nous 
contagis, i l’organització popular.

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

12 d’abril · 84 anys
JACINTO SANCHO BIRBA

10 d’abril · 79 anys
ANNA CUBERO MUÑOZ

“La millor prova que hi ha 
vida intel·ligent a l’espai 
és que no han intentat 
contactar amb nosaltres”. 

> Oliver Jeffers

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

Hi ha algun error ortogràfic
en aquesta frase? 

“Hem anat a un cinema nou on 
les butaques del devant eren 
més cares perquè eren molt més 
còmodes. T’hi podies estirar i tot!”

no n’hi ha cap.

n’hi ha un.

n’hi ha dos.

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.

www.coralmemorial.com


18 d’abril de 2020 22 | PUBLICITAT calderí  especial covid-19


