
Via Crucis
1. camí de la creu
2. passar grans penes

i dificultats

Aquesta Setmana Santa el 
significat de viacrucis, pren
una dimensió més propera
>P02-03

Relleu sobre pedra de Sebastià Badia que es troba a l’església de Santa Maria de Caldes i que reprodueix ‘Jesús mor a la creu’ una de les catorze escenes del Via Crucis que va fer Jesús camí de la creu. > j. serra

Caldes de Montbui
10 d’abril de 2020 
www.calderi.catdigital

Especial
Setmana Santa

Parlem amb la gerent de la 
Fundació Santa Susanna 
sobre la situació actual
>P10

Caldes ja registra 
un total de 60 casos 
positius de coronavirus
>P12 

Nou grau superior de 
Termalisme i Benestar a 
l’Institut Manolo Hugué
>P16 

Una Setmana Santa 
inusual amb inactivitat 
social i tot tancat
>P06-07

http://cinglescomunicacions.com/ajuts-covid19/
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Passos del Via Crucis (1-7)
Església parroquial de Santa Maria de Caldes
Pedra de Múrcia (70 x 60 cm cada relleu)
Sebastià Badia - 1947

Reproducció del Via Crucis que 
consisteix a recordar la passió de 
Jesucrist recorrent, pregant i meditant 
davant catorze creus o estacions, que 
representen els episodis del camí de la 
creu que va fer Jesucrist fins al Calvari, 
i que es clou amb els episodis de la 
crucifixió i l’enterrament.

VIA CRUCIS | 0302 | VIA CRUCIS

> jOrDI serra

La vida ha de 
ser viscuda 
mirant cap 
endavant, però 
només pot ser 
entesa mirant 
cap enrere 
Søren Kierkegaard

“

“
1 - Jesús és condemnat a mort

2 - Jesús es carrega la creu
3 - Jesús cau per primera vegada

4 - Jesús troba la seva mare, Maria
5 - El Cirineu ajuda Jesús a portar la creu
6 - La Verònica eixuga el rostre de Jesús

7 - Jesús cau per segona vegada

1 2

5 7

3 4

6
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> jOrDI serra

Les teves 
circumstàncies 
no determinen 
on pots anar; 
es limiten a 
determinar per 
on començar 
 
Nido Qubein

“

“
8 - Jesús troba les dones de Jerusalem
9 - Jesús cau per tercera vegada
10 - Jesús és despullat dels seus vestits
11 - Jesús és clavat a la creu
12 - Jesús mor a la creu
13 - Jesús, mort, és davallat de la creu
14 - Jesús és posat en el sepulcre

8 9

12

14

10 11 13

Passos del Via Crucis (8-14)
Església parroquial de Santa Maria de Caldes
Pedra de Múrcia (70 x 60 cm cada relleu)
Sebastià Badia - 1947

Reproducció del Via Crucis que 
consisteix a recordar la passió de 
Jesucrist recorrent, pregant i meditant 
davant catorze creus o estacions, que 
representen els episodis del camí de la 
creu que va fer Jesucrist fins al Calvari, 
i que es clou amb els episodis de la 
crucifixió i l’enterrament.
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vui és Divendres Sant i 
fins i tot un cap de set-
mana d’agost sembla més 
concorregut que aquest 
divendres. Estem a la 

recta final del confinament total de-
cretat pel govern estatal a causa de 
crisi sanitària provocada per la Covid-
19, que limita la mobilitat només per 
proveir-se d’aliments i fer les compres 
imprescindibles, i això es nota als car-
rers de Caldes. Els establiments que no 
són d’alimentació, farmàcia i higiene 
personal estan tancats, tot i que alguns 
locals de restauració s’han apuntat a 
la iniciativa de passodecuinar.com. En 
aquest sentit, el negoci de servei de 
menjar a domicili iniciat per l’emprene-
dor Marc Coello oferia els seus serveis 
el 17 de març a tot aquell comerç local 
que volgués i pogués vendre els seus 
productes a domicili. “Fins el moment 
hem incorporat bàsicament fruiteri-
es i xarcuteries, una llibreria, la cer-
vesa Única i altres establiments que 
estan interessats a entrar a més de 
nous restaurants”, constata Coello. 
El servei està registrant un increment 
de comandes sobretot pel que fa a ali-
mentació i productes bàsics. L’Ajunta-
ment de Caldes ha posat a disposició de 
passodecuinar.com un vehicle elèctric 
de la flota municipal “que ens servirà 
per oferir el nostre servei a les ur-
banitzacions de Caldes, incloent El 
Farell”, reconeix Coello, que afegeix 
que “li garantim a la gent portar el 
mercat a casa i al final això ho acaba 
agraint molt”.

El consistori també ha posat un 
altre vehicle de la seva flota per a l’as-
sistència a domicili del CAP Joan Mi-
rambell i Folch. En aquest sentit, des 
de la Direcció de l’Atenció Primària de 
la Metropolitana Nord s’ha pres la de-
cisió de mantenir els centres oberts 
per tal d’assegurar la millor atenció a 
la població, també durant el període de 
Setmana Santa. Això permetrà garan-
tir la cartera pròpia de primària i evi-
tar possibles acumulacions que es po-
drien donar per tractar-se de quatre 
dies festius seguits. El Centre d’Aten-
ció Primària Joan Mirambell i Folch es-
tarà obert els dies festius de Setmana 
Santa, de 8 a 20 h. Fora d’aquest hora-
ri, s’ha de trucar al 061. 

Des de fa setmanes, davant la si-
tuació actual, l’Atenció Primària està 
portant a terme una reordenació de la 
cartera de serveis per mantenir l’aten-
ció presencial, tant en població adul-
ta com pediàtrica. De manera que 
s’ha afegit l’atenció específica davant 
de casos relacionats amb el coronavi-
rus, però sense deixar de banda altres 
patologies que requereixen seguiment.

CAP ACTIVITAT RELIGIOSA
PRESENCIAL
Avui, de del punt de vista religiós  co-

Una Setmana Santa amb tot tancat per la irrupció de la Covid-19
TRADICIONS | FESTA RELIGIOSA

Jordi Rius

A

Una plaça de la Font del Lleó totalment buida amb els balnearis i comerços tancats. > q. pascual

“Com a tot arreu, 
són celebracions a 
porta tancada i el que 
s’intentarà aquests dies 
de part de la parròquia, 
del Consell Pastoral 
i de mi mateix enviar 
material per pregar a 
casa” 

Mossèn Xavier Blanco
rector de la parròquia 
de santa Maria

“Tenim totes les unitats 
de negoci tancades, 
vam decidir tancar el 
divendres 13 de març, 
abans del confinament 
que va decretar el 
govern central, i tot 
seguit vam fer un ERTO 
al 95% de l’equip” 

Joan Anglí
Director general Grup 
Victòria

ACTUALITAT | SETMANA SANTA | 0706 | ACTUALITAT | SETMANA SANTA

mença la celebració de la Setmana 
Santa. Amb motiu del decret d’alar-
ma, no és permesa la celebració de 
cap cerimònia religiosa.“La Setma-
na Santa no queda suprimida, la 
Setmana Santa es celebra. Certa-
ment aquest any serà d’una mane-
ra diferent. El poble fidel no podrà 
participar presencialment a les 
celebracions en els temples, que 
s’han de seguir telemàticament. 
Es celebrarà espiritualment des de 
les llars, en família, amb la màxima 
devoció i fruit espiritual” adverti-
en la setmana passada en un escrit a 
les parròquies el bisbe de Terrassa, 
Josep Àngel Saiz Meneses, i el bisbe 
auxiliar, Salvador Cristau.

“Com a tot arreu, són celebra-
cions a porta tancada i el que s’in-
tentarà aquests dies de part de la 
parròquia, del Consell Pastoral i 
de mi mateix enviar material per 
pregar, per viure aquesta Setma-
na Santa a casa, a les famílies de la 
catequesi, l’esplai i la parròquia”, 
admet el rector de la parròquia de 

Santa Maria, mossèn Xavier Blanco. 
També, amb la col·laboració de mem-
bres de la parròquia “estem fent un 
via crucis que es distribuirà per 
les xarxes socials i per WhatsApp 
i que podrà fer servir tot aquell que 
vulgui”, a més que ahir ja es va en-
viar material per a celebrar la vetlla 
de pregària de Dijous Sant.

També es poden seguir les ce-
lebracions que presidirà el Bisbe de 
Terrassa  que es podran seguir a tra-
vés del canal de Youtube del Bisbat 
de Terrassa (BTTV) o través del web 
del bisbat: www.bisbatdeterrassa.org. 

BALNEARIS TANCATS
I SENSE TURISTES 
La Setmana Santa acostuma a ser 
una bona època per als balnearis. 
Ara tots tres establiments – Broque-
tas, Termes Victòria i Vila de Caldes- 
estan tancats. 

Quan s’accedeix a la pàgina 
web de Termes Victòria hi ha pen-
jat aquest avís: “Tancat. Prenem 
aquesta decisió per responsabili-

tat social, perquè creiem que hem 
de posar el nostre gra de sorra i 
prendre les mesures que estan a 
les nostres mans per garantir la 
salut de tothom, tenint en comp-
te que tenim clients d’alt factor de 
risc”.  El director general del Grup 
Victòria, Joan Anglí, ha explicat que 
“tenim totes les unitats de negoci 
tancades, vam decidir tancar el di-
vendres 13 de març, abans del con-
finament que va decretar el go-
vern central, i tot seguit vam fer un 
ERTO al 95% de l’equip, deixant un 
bàsic de manteniment i direcció”.  
Anglí afegeix que han tingut cancel-
lacions de reserves provocades per 
l’anul·lació del campionat de F1 al 
Circuit de Catalunya de Montmeló 
i de moment l’ajornament del Gran 
Premi de Moto GP. “Molts dels cli-
ents ens han canviat de dates però 
d’altres ens han cancel·lat la reser-
va”, destaca Anglí. 

Pel que fa a la campanya d’es-
tiu, “el problema ara ja no són tant 
les anul·lacions, com el fet que no 

estan entrant reserves”, admet 
el director general del Grup Vic-
tòria. Lògicament, la seva princi-
pal preocupació és “quan podrem 
obrir, amb quines condicions ho 
podrem fer, i lògicament com 
reaccionarà el mercat després 
d’aquesta parada”.

De fet, en aquesta època de 
primavera “fa una temperatu-
ra molt agradable per anar a 
un balneari, molt més que a l’es-
tiu i la Setmana Santa prome-
tia ser molt bona però ja hi som i 
tots hem de continuar tancats a 
casa”, adverteix la regidora de Tu-
risme i Termalisme, Carme Germà. 
El càmping El Pasqualet proposa 
el repte d’en lloc de cancel·lar els 
plans, canviar de dates per a l’es-
tada, “una mica va per aquí és el 
que estan intentant els balnearis, 
ja que tard o d’hora la gent podrà 
i voldrà seguir venint”.

Anul·lat el Mercat de l’Olla, 
que suposava d’una banda el plat 
fort i de l’altra l’inici del calendari 

el sector del turisme intenta mantenir l’atractiu de la vila amb iniciatives virtuals, el comerç intenta treure el cap amb repartiment a domicili i les pastisseries continuen la tradició portant la mona a casa amb iniciatives com #mesmonesquemai

CAP obert
Tots els dies festius 
de Setmana Santa, 
de 8  a 20 h

Thermalia
Ha tret a les xarxes 
socials set càpsules 
sobre espais i llocs 
d’interès de Caldes

Passodecuinar.com
El servei de menjar ràpid 
s’ha obert a tots els 
establiments del municipi

d’esdeveniments de promoció de la 
vila, era el torn de la Via del Pint-
xo, la ruta gastronòmica convoca-
da en principi per a finals de maig 
“ja estem veient que no podrà 
ser”, aventura la regidora. Germà 
assegura que a la seva regido-
ria estan treballant “com si s’ha-
guessin de fer els actes i quan 
veiem que s’acosta la data límit 
i veiem que no podrà ser saltem 
a una altra data”. És per això que 
la Via del Pintxo queda de moment 
establerta per a finals de juny. Les 
jornades gastronòmiques de les ci-
reres, que havien de començar el 
4 de juny, difícilment es podran fer 
“perquè serà molt complicat que 
tothom pugui fer els sopars als 
restaurant, quan s’acabi el con-
finament no podrem sortir tots 
alhora al carrer”.

Coincidint amb el període de 
Setmana Santa, el Museu Therma-
lia publica a les xarxes socials un 
seguit de vídeos explicatius sobre 
espais termals, culturals, histò-
rics i patrimonials de Caldes com 
ara l’aigua termal, els safareigs, la 
Torre Roja, el Museu Delger, l’Es-
glésia de Santa Maria, la bruixeria 
o el Mil·liari de Mani Sergi.

Les imatges van acompanya-
des d’àudios explicatius de cada 
element i que han estat enregis-
trats pel propi personal del museu.

El llançament de set càpsules, 
a través de les xarxes socials d’Ins-
tagram i Twitter del Museu, ve 
precedit d’una càpsula de presen-
tació per part de Carme Germà. 
Un cop es comencin a publicar el 
vídeos, el Museu preveu convidar 
a la gent a fer preguntes i sugge-
rir temes per a futures propostes.

CAP NEN SENSE MONA
Els forns i pastisseries de Caldes 
s’han organitzat per tenir a punt 
les comandes de mones de Pas-
qua i portar-les al domicili dels fi-
llols. A l’Espiga d’Or van tancar 
ahir les comandes per portar les 
Mones a domicili. Encara que es 
pot reservar la mona per dilluns i 
recollir-la a l’establiment del car-
rer Major en horari matinal. La 
pastisseria Turòn també oferia el 
servei fins aquest dijous. La pas-
tisseria Muntada s’ha afegit a la 
campanya #mesmonesquemai per 
Instagram impulsada pel Gremi de 
Pastisseria. Simplement es busca 
a Instagram o Facebook el nom 
del mestre pastisser Joan Munta-
da i s’escull la mona que es desitja. 
Per correu electrònic es donen les 
dades de contacte demanant si hi 
ha una determinada figura o mona 
de pessic i la pastisseria ho acaba 
concretant. El repartiment es fa 
dissabte i diumenge.Interior de l’església de La Mare de Déu del Remei on s’hi pot llegir ‘Obteniu-nos el remei vos ¡oh mare nostra!. > j. serra

Ous de Pasqua en un dels mostradors de la pastisseria Sant Antoni. > a. san anDrés
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Operació sortida
Setmana Santa 2020
David Riera

David Riera és un calderí nascut a Vic.
Artista visual, abasta des de la pintura 
al disseny de jardins, passant per la 
ceràmica, l’escultura i el dibuix.
Podeu veure la seva obra a:
www.davidriera.cat

IL·LUSTRACIÓ | 0908 | IL·LUSTRACIÓ

davidriera.art
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es residències d’avis es 
troben en l’ull de l’hu-
racà d’aquesta pandè-
mia. Segons xifres ofi-
cials, existeixen 2.298 

persones amb diagnòstic de coro-
navirus, que estan sent tractades en 
les 262 residències amb casos a Ca-
talunya segons Salut, havent mort 
1.407 residents segons les dades dels 
mateixos centres.
Amb unes xifres d’aquesta impor-
tància, el passat dimarts el Calde-
rí va dedicar la segona entrevista 
a Instagram Live a aquest aspec-
te, parlant amb Assumpció Ros, ge-
rent de la Fundació Santa Susan-
na de Caldes, amb 633 anys -des 
de 1386- de servei a la comunitat. 
Segons dades de la memòria de la 
fundació, l’any 2018 es va atendre 
a 497 persones entre les branques 
d’acollida i la sociosanitària, pels 
216 treballadors i 43 voluntaris.

Des del teu càrrec com a gerent 
de Santa Susanna, personalment 
com estàs vivint aquesta situació?
Malament. És una situació que mai 
havíem pensat que pogués passar, 
una situació totalment sorprenent 
i extraordinària, que tant de bo ens 
l’haguéssim pogut estalviar.

Com es gestionen els serveis as-
sistencials en una situació de cri-
sis sense tenir precedents?
Amb un equip de professionals 
que entre tots, cadascú en el seu 
paper, col·laborem per solucionar 
les noves circumstàncies en el dia 
a dia i que ens exigeixen una res-
posta adequada. Per sort tenim un 
equip molt bo.

Una de les notícies més impor-
tants d’aquests dies és la falta 
d’Equips de protecció individual 
-EPI- en els sistemes d’assistèn-
cia. Ara per ara, teniu prou mit-
jans de protecció?
Els EPIs arriben del que com-
prem, de la Generalitat i els que 
hem pogut fabricar -400 bates de 
contenció- gràcies a una empre-

ENTREVISTA | FUNdACIó SANTA SUSANNA

la gerent de la Fundació santa susanna fa balanç de la situació creada per la covid-19 en la residència de gent gran

Albert San Andrés

L

sa de Caldes que ens va donar 600 
o 700 metres de roba. A més una 
gran quantitat de gent de la vila les 
han cosit en un temps rècord, en 
només una setmana. Són bates de 
teixit impermeable que estan fent 
que tinguem material de conten-
ció perquè tothom es pugui canvi-
ar quan faci falta.

En condicions normals teniu una 
quarantena de voluntaris. Està 
sent fàcil coordinar tot aquest 
nou voluntariat?
Precisament és una de les tasques 
més satisfactòries. Els nostres vo-
luntaris habituals fa setmanes que 
no poden venir al centre, ja que 
està prohibida l’entrada de perso-
nes alienes al centre. Tots aquests 
voluntaris són gent que està a casa 
seva i s’han ofert per cosir. Han 
vingut d’una manera generosa i efi-
cient a buscar la roba i tornar-la 
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han triplicat el preu habitual. Qual-
sevol aportació l’agrairem.

Fins al moment, sis casos diag-
nosticats en residents, com ho 
esteu gestionant?
Tenim sis casos i una persona a 
l’hospital. Es gestiona amb tots els 
mitjans possibles: fent aïllament, 
amb totes les precaucions, perquè 
aquella persona estigui ben atesa 
i evitar el contagi amb altres per-
sones. La majoria dels nostres resi-
dents són persones dependents, que 
requereixen un contacte molt es-
tret, per donar-los menjar, fer higie-
ne, canvis posturals... i per molt que 
volem aïllar, aquest és un tema difí-
cil, ja que la presència dels professi-
onals és obligada. Quan es dóna un 
cas, aïllem l’habitació i si podem dei-
xar la persona sola, millor. Només 
es relacionen amb ella les persones 
que són imprescindibles.

Hi ha un total del 25% de baixes 
a la fundació per diferents mo-
tius. Hi ha hagut casos de treba-
lladors confinats per contagi?
Tenim més de 200 treballadors i en 
aquest moment hi ha unes 50 per-
sones de baixes. Abans del febrer 
ja hi havia molts, no són d’ara. És 
una dada que potser no vam filar 
prim, ja que no tothom està con-
tagiat per coronavirus. Inclús en 
aquests moments tenim baixes per 
altres motius col·laterals, com pot 
ser ansietat, caigudes o proble-
mes familiars. També és cert que 
tenim un grup de professionals 
amb simptomatologia. Fins dissab-
te no van començar a fer-los pro-
ves, amb els quals podrem saber 
millor els diagnòstics.

Com s’han readaptat els espais 
de la residència?
Els centres de dia es van tancar 
quan va ser obligatori, adaptant 
les plantes en la mesura en la qual 
hem tingut disponibilitat, per anar 
prioritzant que la gent estigui en 
habitacions individuals i evitar el 
màxim el contacte en persones que 
no tinguin símptomes. Pels treba-
lladors que han necessitat que-
dar-se, hem habilitat espais per-
què poguessin dormir al centre.

Com s’han vist afectades la resta 
d’activitats de la fundació, com 
per exemple els grups de suport, 
els tallers, sessions grupals, etc. 
Ha afectat la base de funciona-
ment de la fundació?
Totalment afectades, ja que s’ha 
anul·lat tot, per concentrar-nos 
en l’atenció als residents. La base 
de la fundació és la cura i aten-
ció de les persones. Menjar, cui-

feta. La resposta ha estat fantàs-
tica, per la bona rebuda que hem 
tingut i el bon humor i comprensió 
pel que està passant. Vull aprofitar 
per agrair a tothom l’ajuda.

Quines ajudes exteriors heu tin-
gut dels voluntaris?
Ens truquen quan fan mascare-
tes o material. Les empreses ens 
ofereixen quan tenen materials 
per col·laborar. Estem elaborant 
un llistat amb els noms perquè és 
molt d’agrair que hi hagi persones 
que pensin en nosaltres. Ens ofe-
reixen, mascaretes, guants, pro-
ductes alcohòlics... 

Heu tingut carència d’algun pro-
ducte determinat?
Ho necessitem tot, ja que molts es-
tris són d’un sol ús, per tant tenir 
recanvis és obligat. Hi ha coses que 
no estan al mercat i d’altres que 
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Assumpció Ros: “Particulars i empreses han 
reaccionat en temps rècord per oferir-nos ajuda”

“Una empresa de Caldes 
ens va facilitar la tela per 
fer bates, que els volunta-
ris han cosit en un temps 
rècord d’una setmana”

dar la salut, la higiene... i tot això 
es manté. Altres necessitats com 
les activitats socials, visites, rebre 
suport psicològic, està tot anul·lat 
perquè no és possible.

Un dels altres serveis és la fu-
nerària. Com s’està gestionant 
aquest aspecte? 
És molt dolorós per tothom. Fa-
cilitem al màxim a la família que 
pugui acomiadar-se del seu pa-
rent, quan veiem que la perso-
na està amb la salut al final de la 
vida. Només una persona pot aco-
miadar-se, però quan mor, hem de 
tractar-ho amb totes les mesures 
de seguretat: estan prohibides les 
vetlles i les cerimònies. A més els 
familiars per regla general, estan 
confinats i no poden venir. És un 
tema molt dolorós que estem mi-
rant de portar amb la màxima cura 
possible. Tenir els serveis funera-
ris en la nostra cartera de serveis 
facilita la recollida del difunt i la 
immediatesa, fent tota l’assistèn-
cia psicològica que podem amb la 
feina de les nostres psicòlogues i 
fer el màxim seguiment d’un tràn-
gol molt difícil d’acompanyar, ja 
que les circumstàncies ens obli-
guen a no poder fer res. El taran-
nà de la fundació és acompanyar i 
facilitat aquests tràmits i humanit-
zar-los el màxim possible.

Com poden mantenir actualment 
els residents el contacte amb els 
seus familiars? 
Tenim la sort de tenir un equip 
mèdic molt important, a més del 
personal del CAP que s’han afe-
git. Podem valorar i visitar a tots 
els residents i són els professionals 
els que vetllen per la comunicació 
amb els familiars, que pateixen des 
de casa per no poder estar al cos-
tat del resident. Atenem totes les 
trucades que ens estan fent. Infor-
mem, preguntem i expliquem l’es-
tat de salut i la situació personal 
de cada resident. Molts professio-
nals, inclús amb el seu mòbil, faci-
liten videoconferències i això ajuda 
molt a que estiguin més tranquils.  

Feu teràpies emocionals o psico-
lògiques per gestionar la situa-
ció actual?
Tenim un equip psicosocial impor-
tant que està fent aquest treball de 
comunicació. El Pades també ho 
fa a domicili, potser una feina que 
es veu menys. És molt important 
donar suport a les ansietats, dub-
tes o penes que tenen les persones 
amb familiars ingressats. Tenim 
cinc treballadores socials i dues 
psicòlogues que estan fent un tre-
ball molt intens.

https://electracaldenseenergia.com/ajuts-covid19/
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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

clIca per Veure l’enllaç clIca per Veure l’enllaç

En la darrera actualització de les 
dades relatives als casos positius 
al test de coronavirus a Catalunya 
que facilita el Departament de Salut 
de la Generalitat, Caldes de Mont-
bui suma un total de 60 casos po-
sitius de la Covid-19 (a dia 9 d’abril 
del 2020). Aquesta xifra significa un 
lleuger increment dels casos diag-
nosticats en el municipi de només 4 
persones afectades respecte la set-
mana passada.
Pel que fa a les dades relatives als 
casos positius a cada àrea bàsica 
de salut (ABS) de Catalunya, a Cal-
des consten 74 casos positius. En 
aquest sentit, el CAP Joan Miram-
bell i Folch presta el servei d’aten-
ció a la salut a la ciutadania del mu-
nicipi calderí (amb una població de 
més de 17.500 habitants) i també als 

Petit increment de nous casos

Salut mostra el mapa interactiu de Catalunya amb els casos positius per municipi. > canalsaluT

ciutadans residents a Sant Feliu de 
Codines i Gallifa.

DADES A CATALUNYA
En termes generals, el Departa-
ment de Salut també ha informat 
que en les últimes hores -segons les 
dades  del 9 d’abril- s’han confir-
mat 684 positius nous de coronavi-
rus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa 
que eleva la xifra total a 31.727. Del 
total de casos acumulats, fins ara 
han mort amb la Covid-19 un total 
de 3.231 persones.
Des de l’inici de la pandèmia fins 
ara, un total de 2.582 persones 
han estat ingressades de gravetat i 
13.513 altes hospitalàries de perso-
nes diagnosticades amb la Covid-19.  
Del total de positius arreu del país, 
5.117 són professionals sanitaris.

GENT GRAN, 
L’ESTAMENT MÉS AFECTAT 
Segons aquestes mateixes dades pu-
blicades aquest dimecres 9 d’abril, 
hi ha 2.298 persones que viuen a re-
sidències de gent gran que tenen di-
agnòstic de coronavirus. 
A Caldes de Montbui, i segons les 
dades facilitades per la Fundació 
Santa Susanna en l’entrevista a 
Assumpció Ros, gerent de l’entitat 
calderina el passat 7 d’abril, la resi-
dència compta amb 6 casos positius, 
amb un ingrés hospitalari. 
Des del 15 de març, han mort per co-
ronavirus 1.407 persones residents 
a Catalunya. Fins a aquesta data 
s’han confirmat també que són 262 
les residències amb persones diag-
nosticades de coronavirus i 365 amb 
persones amb simptomatologia. 

COVID-19 | xIFRES

segons l’última actualització del Departament de salut, caldes 
suma un total de 60 casos positius i 74 a l’àrea bàsica de salut

l’Oficina d’Habitatge atén les peticions dels ciutadans de caldes 

HABITATGE | MESURES dE PROTECCIó

Noves ajudes per pagar el lloguer

L’Oficina Municipal d’Habitatge de 
Caldes de Montbui ha informat que 
atén a les persones que estiguin en 
la necessitat d’acollir-se a algunes 
de les mesures aprovades en el Reial 
Decret Llei 11/2020, de 31 de març, en 
el qual s’adopten mesures urgents i 
complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per fer front a la Covid-19, 
relatives a l’habitatge.
El paquet de mesures aprovat està 
adreçat a col·lectius identificats 
com a vulnerables, els quals hauran 
d’acreditar en cada cas la seva situ-
ació de vulnerabilitat per poder tenir 
accés a aquest seguit de mesures.

A continuació s’exposen les mesures 
de protecció aprovades:
· Suspensió de llançaments per a 

llars vulnerables sense alternativa 
residencial
· Pròrroga extraordinària dels con-
tractes d’arrendament d’habitatge 
· Moratòria del deute arrendament 
per a les persones arrendatàries 
d’habitatge habitual en situació de 
vulnerabilitat econòmica 
· Modificacions de la moratòria hipo-
tecària regulada en el RDLL 8/2020, 
de 17 de març de mesures urgents ex-
traordinàries per fer front a l’impacte 
econòmic i social de la Covid-19.
· Mesures per garantir la continuïtat 
de subministrament energètic.
Es pot contactar amb l’Oficina d’Ha-
bitatge de Caldes de Montbui a tra-
vés del correu electrònic habitatge@
caldesdemontbui.cat o trucant al 93 
865 55 99.

CIUTADANIA | INFORMACIó

Preguntes Freqüents
· Quins són els comerços que porten la compra a casa?
Consulteu aquí la llista de comerços de la campanya Comerç obert – T’ho 
portem de Caldes de Montbui.

 · Necessiteu ajuda per a gent gran que no pot sortir de casa seva?
Des de l’Ajuntament de Caldes de Montbui s’estan coordinant l’assistèn-
cia als col·lectius vulnerables a través del departament de Benestar So-
cial. Si necessiteu ajuda o coneixeu alguna persona que la pugui neces-
sitar ja sigui per treure les deixalles, portar la compra, etc. o detecteu 
algun cas de vulnerabilitat poseu-vos en contacte amb bsocial@caldes-
demontbui.cat – 93 865 54 20.

· 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.

· L’Ajuntament està pagant les factures als seus proveïdors?
Les factures dels proveïdors de l’Ajuntament s’estan aprovant i pagant 
amb normalitat gràcies al sistema de teletreball que s’està realitzant.

· Informació sobre el SOC
Les persones que necessitin contactar i/o fer consultes al Servei d’Ocupa-
ció poden fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic:borsadetreball@
caldesdemontbui.cat; clubfeina@caldesdemontbui.cat; clubfeina16@cal-
desdemontbui.cat; pfo@caldesdemontbui.cat

· Quins són els ajuts a l’habitatge per als col·lectius vulnerables en 
la COVID19?
Fent clic aquí es poden consultar el paquet de mesures en matèria d’ha-
bitatge per als col·lectius vulnerables en la COVID 19. Per a qualsevol 
dubte sobre aquestes mesures us podeu adreçar a l’Oficina d’habitat-
ge municipal: habitatge@caldesdemontbui.cat o trucant al 93 865 55 99.

· Com puc obtenir el certificat d’empadronament que es necessita 
per sol·licitar la moratòria d’hipoteques?
A través d’aquest enllaç podreu accedir al tràmit telemàtic de sol·licitud. 

· Com puc obtenir el model de notificació per fer arribar als propie-
taris sol·licitant la moratòria de la renda del lloguer?
Descarregueu-vos aquí el model que facilita la web de l’Agència de l’Ha-
bitatge de la Generalitat de Catalunya.

· Com puc obtenir el certificat digital IdCat mòbil per fer un tràmit 
a l’Ajuntament?
El procés de registre en línia és accessible fent clic aquí. Només es ne-
cessita el DNI o TIE (Targeta d’Identitat d’Estranger), la TSI (Targeta 
Sanitària Individual) del CatSalut i un telèfon mòbil, així com el correu 
electrònic i el codi postal.

· Les persones estrangeres amb TIE es poden donar d’alta a l’idCAT 
Mòbil des de casa?
Sí, les persones que disposen de la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) 
ja poden demanar idCAT Mòbil per realitzar tràmits telemàticament. Es 
pot obtenir el certificat fent clic aquí. 

· Puc accedir als processos selectius de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui?
Els processos selectius oberts per l’Ajuntament han quedat interrom-
puts fins que s’aixequi l’estat d’alarma.

· Puc entrar i sortir a la resta de municipis, per exemple per comprar?
Sí, per a les activitats previstes (compra d’aliments o de productes far-
macèutics de primera necessitat, desplaçament al centre de treball, re-
torn a domicili, assistència sanitària o cura de persones amb necessitats). 

· Es realitza la recollida de mobles i trastos vells?
No, el servei s’ha suspès fins que duri el confinament, per la qual cosa es 
demana a la ciutadania que no dipositeu trastos i mobles vells al carrer.

· En quin lloc puc realitzar-me el test de la Covid 19?
El sistema sanitari farà la vigilància del teu cas a partir de les dades envia-
des per l’aplicació STOP COVID19 CAT i, si és necessari, activarà els ser-
veis del centre d’atenció primària o els serveis d’emergències mèdiques.  

· Informació sobre la prestació dels serveis del Jutjat de Pau
Per tramitar els serveis essencials (expedició de llicències d’enterrament; 
matrimonis en risc de mort, i inscripcions de naixement en termini pe-
remptori), les persones interessades poden contactar amb el Registre 
Civil, de 9 h a 14 h, trucant al número de telèfon 673 39 80 91. 

L’estació d’autobusos de Caldes de Montbui, en mesos anteriors, amb afluència d’usuaris. > j. serra

Reducció horària en el transport públic urbà

A partir del 7 d’abril i a causa de 
la Covid-19, el servei de transport 
públic urbà de Caldes de Montbui 
ofereix un servei especial i en re-
dueix les freqüències: es cancel-
len els serveis a primera i última 
hora i alguna expedició al migdia.
A causa de la disminució de la de-
manda produïda els darrers dies, 
l’Ajuntament ha adaptat els hora-
ris del servei de transport urbà, 
operat per l’empresa calderina de 
transport, Sagalés.

MOBILITAT | TRANSPORT PÚBLIC

S’autoritza el desplaçament a l’hort 
domèstic fora del domicili privat

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha editat un calendari per ac-
cedir als horts situats a la Torre Marimon. 
El consistori calderí ha informat aquesta setmana que, seguint les 
noves indicacions emeses pel Departament d’Interior de la Gene-
ralitat de Catalunya, “està permès anar a l’hort domèstic si està 
fora del domicili habitual a recollir productes necessaris per a 
la subsistència”.
Per tant, s’autoritza el desplaçament als horts domèstics situats a 
la Torre Marimon, de manera individual, “només per anar a reco-
llir les verdures i els productes plantats”.
Cal anar-hi seguint les indicacions que s’especifiquen en l’enllaç, 
respectant els dies i repartiment de les parcel·les, el qual ha estat 
consensuat amb la junta de l’Associació d’hortolans dels horts do-
mèstics de Caldes de Montbui.

RESTRICCIONS  DE MOBILITAT | PERMÍS

pel SARS-CoV-2.
L’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui també recordava, la setmana 
passada, i en comunicat de prem-
sa, que “fins al dia 9 d’abril els 
busos urbans aplicaran una 
suspensió temporal del paga-
ment del servei”. D’aquesta ma-
nera, mentre duri la limitació de 
la mobilitat a només les persones 
que realitzen serveis essencials, 
“aquestes no hauran de pagar 
el transport públic”.

Fotografia d’arxiu de les hortes de Caldes. > j. serra

Les principals modificacions són 
l’eliminació de serveis a primera 
i a última hora i alguna expedició 
al migdia. Tampoc funciona, des 
del 13 de març, el bus urbà que 
prestava servei als instituts.
L’oferta de transport té en comp-
te el límit d’un terç de la capacitat 
dels vehicles, establert en la Resolu-
ció de la Generalitat SLT/737/2020, 
de 13 de març, per la qual s’adopten 
mesures complementàries per a la 
prevenció i el control de la infecció 

arran la covid-19, el consistori ha adaptat els horaris temporalment

http://www.calderi.cat/2020/04/preguntes-frequents-temps-coronavirus/
http://www.calderi.cat/2020/04/sautoritza-desplacament-lhort-domestic-fora-domicili/
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EDUCACIÓ | AJUTS 

Eines tecnològiques als 
infants que ho necessiten

Arran la situació extraordinària de confi-
nament perllongat, que afectarà les classes 
convertint-les en virtuals a l’inici del tercer 
trimestre del curs d’enguany, l’Ajuntament 
de Caldes ha informat que està estudiant 
la manera com facilitar dispositius electrò-
nics per tal que tots els alumnes disposin del 
material necessari per treballar telemàtica-
ment i seguir amb les classes des de casa.
Així doncs, per tal de “contribuir a la re-
ducció de l’escletxa digital i que els alum-
nes de les escoles i instituts que les seves 
famílies es troben en situació econòmica 
de vulnerabilitat tinguin connexió a in-
ternet”, la regidoria d’Educació s’ha posat 
en contacte amb els centres educatius per 
tal que els faciliti una llista de les necessi-
tats tant d’ordinadors com de connexions 
a internet sense fil que tindria cada centre.
La intenció de l’Ajuntament és adquirir lla-
pis USB per a la connexió a internet i instal-
lar-hi una targeta de dades contractada di-
rectament per l’Ajuntament, sent retornable 
quan es reprenguin les classes presencials. 
D’altra banda, “també s’ha demanat la col-
laboració dels centres educatius per tal 
que puguin fer una cessió temporal d’ordi-
nadors portàtils i/o tauletes dels que dis-
posin”, informa l’Ajuntament calderí.
Finalment, el consistori resta a l’espera de 
rebre directrius del Departament d’Educa-
ció passat Setmana Santa per poder donar 
permisos concrets i així el personal dels cen-
tres puguin obrir els equipaments i facili-
tar el lliurament dels dispositius tecnològics.

Des de l’inici de la situació de confinament 
arran el decret d’estat alerta pel contagi del 
coronavirus de l’Estat espanyol, les escoles 
bressol municipals de Caldes de Montbui 
-així com la resta d’escoles i centres edu-
catius de la vila termal- mantenen el con-
tacte amb els infants i les seves respecti-
ves famílies.
Des de l’equip de l’Escola Bressol El Gegant 
del Pi ha anat enviant cada dia una proposta 
didàctica per correu electrònic a les famíli-
es. També comparteixen fotografies i altres 
propostes que envien les famílies, i tot es va 
recollint al blog de l’escola.
D’altra banda, des de l’Escola Bressol La 
Lluna s’ha anat demanant a les famílies fo-
tografies d’aquests dies de confinament amb 
les activitats que els pares i mares fan amb 

Missatges positius i d’esperança

Collage realitzat per l’escola bressol municipal La Lluna que ha adreçat a les famílies i infants del centre calderí. > aj. calDes

El 3r trimestre començarà virtual. > arxIu

els infants a casa, per tal de posar-les a les 
llibretes de les estances i evitar que que-
din buides d’informació d’aquests dies: 
“Aquesta llibreta és la memòria del curs 
i cal que també hi quedi reflectida la si-
tuació actual”, expliquen des del consisto-
ri calderí. També es compateixen amb les 
famílies escrits d’interès pedagògic o lúdic 
i se’ls ha enviat les fotografies que s’havi-
en fet durant aquest curs per tal que les 
famílies les comparteixin amb els infants 
i segueixin recordant als companys, edu-
cadores i ambient de l’escola des de casa.

MISSATGES POSITIUS 
EN VÍDEOS I COLLAGE
Coincidint amb l’inici del període que, en 
condicions normals, correspondria a les 

vacances de Setmana Santa, els equips de 
les escoles bressol El Gegant del Pi i La 
Lluna han volgut fer un regal als infants i 
han enviat a les seves famílies un collage 
i un vídeo amb imatges de tot l’equip 
adreçant-los missatges positius, alegres 
i esperançadors. 
Els membres de les escoles bressol han 
volgut transmetre a les famílies i als in-
fants que “els troben a faltar i els envi-
en petons, abraçades, somriures i emo-
cions positives”.
Segons informa l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, per a la regidoria d’Educació “és 
bo transmetre aquest missatge d’espe-
rança i optimisme a totes les persones 
que des d’una posició o una altra, treba-
llen pels infants del municipi”.

EDUCACIÓ | ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

coincidint amb el que seria l’inici de les vacances escolars, les escoles bressol 
municipals fan un collage i uns vídeos per a les famílies i els infants dels centres

A causa de la situació actual de confinament 
arran la pandèmia del coronavirus, l’Agrupa-
ció Sardanista Calderina comunica la sus-
pensió dels actes més immediats previstos 
per aquest mes.
De moment, “i a l’espera de l’evolució de la 
pandèmia”, els actes anul·lats són la XXII 
Trobada Sardanista i Cloenda del Sardacal-
des, programats pel 19 d’abril, i l’Aplec de 
Sant Sebastià de Montmajor, previst per l’1 
de maig. La següent activitat prevista en el 
calendari d’activitats d’aquest 2020 és l’Aplec 
de Sardanes de Caldes, del 23 de maig: “Ara 

per ara, es fa difícil saber si s’acabarà 
duent a terme” explica l’entitat. En tot cas, 
“caldrà seguir l’evolució dels esdeveni-
ments i acatar les mesures que s’indiquin 
a cada moment”.
Més enllà de la situació de confinament i ve-
ient-se en l’obligació de suspendre vàries 
de les activitats programades per enguany, 
“estem convençuts que els socis i amics sar-
danistes entendran aquestes decisions i 
que entre tots farem possible controlar i su-
perar aquesta situació excepcional”, acaba-
ven des de l’Agrupació Sardanista Calderina. 

L’empresa que habitualment presta el ser-
vei de neteja en els equipaments i edificis 
municipals, aquests dies també dona su-
port a la residència Santa Susanna.
Des de la setmana passada, la residèn-
cia amb més volum d’usuaris a Caldes 
de Montbui compta amb dues persones 
més per realitzar les tasques de neteja del 
centre. Es tracta de personal de l’empre-
sa que habitualment presta el servei de 
neteja dels edificis i equipaments munici-
pals. Aquests dies es destina una persona 
al matí i una altra a la tarda per fer suport 

en la neteja d’aquest centre, el qual s’ha 
vist darrerament afectat per les baixes en 
la seva plantilla de personal.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha co-
municat que “també oferim la possibili-
tat de donar suport, en cas de necessi-
tat, a les altres dues residències de gent 
gran del municipi”.
L’objectiu del consistori, segons explica en 
un comunicat, “és garantir al màxim les 
condicions de neteja i higiene a les re-
sidències de gent gran del municipi en 
aquests dies crítics de pandèmia”.

Reforç en el servei de neteja a 
la residència Santa Susanna

La Fundació agraïa el suport facilitat pel consistori a través de les XXSS. > @FunDacIOsTasusanna Aquesta imatge tan quotidiana els últims anys, no es podrà veure enguany. > j. serra

SERVEIS | dESINFECCIó CONVOCATÒRIES COL·LECTIVES | SARdANES 

Suspensió dels actes programats per 
l’Agrupació Sardanista Calderina

clIca per Veure l’enllaç

https://passodecuinar.com/ca/
https://www.facebook.com/jocdeparaules.cat


10 d’abril de 2020 calderí  especial Setmana Santa16 | ACTUALITAT | TERMALISME

la vila calderina es convertirà en el municipi referent en la formació especialitzada del 
sector termal amb el nou cicle formatiu que acollirà l’Institut Manolo Hugué

Nou grau superior de 
Termalisme i Benestar

Les instal·lacions d’Espai Cel, del Grup Termes Victòria, podria acollir les pràctiques dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en Termalisme i Benestar de l’Institut Manolo Hugué. > q. pascual

FORMACIÓ PROFESSIONAL | TERMALISME

er al pròxim curs 2020/2021 
l’institut Manolo Hugué ofe-
rirà un cicle formatiu de 
grau superior de nova cre-
ació de Tècnic/a en Terma-

lisme i Benestar, una nova oferta acadè-
mica especialitzada en el sector termal 
única a Catalunya i a l’Estat Espanyol. 
“En els darrers 4 anys des de l’Institut 
Manolo Hugué hem compartit amb la 
regidoria d’educació i el consell Esco-
lar Municipal la necessitat d’enfortir 
l’oferta formativa del nostre municipi 
pel fa que a la Formació Professional, 
mantenint reunions amb els Serveis 
Territorials del Maresme Vallès orien-
tal, que van portar-nos a oferir ara fa 
ja 3 anys el primer Cicle Formatiu de 
Grau Superior de Motlles i Matrius no 
sols a Catalunya sinó a tot l’estat espa-
nyol. Donant continuïtat a aquest ne-
guit per continuar explorant noves 
ofertes formatives que escoltessin les 
necessitats del nostre teixit empresari-
al, especialment des del curs anterior i 
amb la ferma decisió del nostre consis-
tori d’impulsar un Cicle Formatiu de 
Grau Superior en Termalisme i Ben-
estar, es va organitzar una visita a la 
vila termal de Saint Paul-les-dax al sud 
oest de França, per conèixer de prop 
de quina manera aquest poble ager-
manat amb Caldes de Montbui, dina-
mitza  la seva oferta turística termal i 
alhora de quines estratègies disposen 
per a nodrir-se de personal especialis-
ta format en el sector del Termalisme.” 
explica Jaume Balart, director de l’Insti-
tut Manolo Hugué. Aquesta nova oferta 
formativa constarà de dos cursos, 2000 
hores lectives que, aproximadament la 

P
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meitat seran pràctiques a l’empresa i 
aquestes es concentrarant durant el 
segon any. Aquestes pràctiques que es 
realitzaran en gran part entre el Balne-
ari Broquetes i l’Hotel Balneari Termes 
Victòria “la previsió és que l’alumnat 
faci les pràctiques duals amb aquests 
balnearis tot i que la previsió es po-
sar-se en contacte també amb Balne-
aris de fora de Catalunya i d’Europa 
especialment Fraça per a impulsar la 
internacionalització del Cicle i aline-
ar-lo amb els objectius del centre pel 
que fa a l’impuls del plurilingüisme” 
apunta Balart. El centre educatiu també 
haurà d’ajustar la seva plantilla docent 
“respecte l’organització de la planti-
lla del centre estem a l’espera d’una 
resposta del departament d’educació 
per saber quins professors del nou 
cicle podrien impartir certes matèri-
es de les que no acumulen hores su-
ficients per demanar mitja jornada” 

“La previsió és 
que l’alumnat 
faci les pràcti-
ques duals amb 
aquests balne-
aris tot i que la 
previsió es po-
sar-se en con-
tacte també amb 
Balnearis de fora 
de Catalunya i 
d’Europa, especi-
alment de Fraça”

Jaume Balart
Director de 
l’Institut Manolo 
Hugué

explica la direcció.El pla de formació 
d’aquest nou cicle formatiu consisteix 
en dotar de coneixements per gestionar 
serveis relacionats amb el termalisme i 
el benestar i dins les competències ge-
nerals d’aquesta titulació s’ensenyarà a 
com s’han d’aplicar les tècniques d’hi-
drocinèsia i tècniques hidrotermals en 
funció de les característiques de cada 
persona per poder oferir la metodolo-
gia més apropiada; també es donaran 
eines per poder dirigir i dinamitzar la 
realització de les tècniques programa-
des orientant-les cap a la millora de la 
qualitat de vida i de la salut dels usuaris. 
Els requisits per poder accedir a aquest 
nou cicle formatiu de grau superior són 
els mateixos que per accedir a qualse-
vol altre cicle formatiu de grau superi-
or: tenir el títol de batxillerat; tenir el 
títol de tècnic de formació professional 
o tècnic superior de formació professio-
nal o tècnic especialista; haver superat el 

curs d’orientació universitària o el preu-
niversitari; tenir el títol de batxillerat per 
haver cursat el batxillerat unificat poliva-
lent; tenir qualsevol titulació università-
ria o una d’equivalent; haver superat la 
prova d’accés a cicles formatius de grau 
superior (cal tenir almenys dinou anys 
l’any en què es realitza la prova o els di-
vuit anys pels que tenen el títol de tècnic); 
haver superat la prova d’accés a la uni-
versitat per a majors de vint-i-cinc anys. 
 
LES SORTIDES PROFESSIONALS 
 Tècnic/a en tractaments estètics in-
tegrals; especialista en tècniques hi-
droestètiques; Tècnic/a en massatges 
estètics; Tècnic/a en drenatge limfà-
tic; Instructor de grups d’hidrocinèsia 
i cura corporal; Coordinador d’activi-
tats de condicionament físic i hidroci-
nèsia; Director tècnic en spas i balne-
aris; Monitor de lleure o Socorrista en 
instal·lacions aquàtiques.
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295303
AUX ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA / AUX GERIATRIA

295279
NETEJADORA INSTAL·LACIONS GERIATRIA

293708
INSTRUCTOR/A PILATES i/o
ENTRENAMENT FUNCIONAL

Llista d’ofertes de 
feina  actualitzades 
el 10/04/2020

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

“Sona la teva” el nou programa de Ràdio Caldes per de-
dicar 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

Informació sobre els horts domèstics
Atenent la normativa que autoritza, de nou, anar als horts 
fora del domicili particular per recollir productes neces-
saris per a la subsistència, l’Ajuntament ha editat un ca-
lendari per accedir als horts situats a la Torre Marimon. 
Seguiu les indicacions amb els dies i repartiment de 
parcel·les. Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar 
a La Piqueta – Desenvolupament Econòmic Local, pre-
ferentment per correu electrònic a lapiqueta@caldesde-
montbui.cat, o trucant al 93 862 70 25.

Tercera edició “Mira en positiu”, el concurs de creacions 
breus per Sant Jordi.
L’Ajuntament organitza la tercera edició “Mira en posi-
tiu”, el concurs de creacions breus on tothom pot parti-
cipar. La temàtica del concurs és la visió positiva del jove 
i cada participant pot expressar de manera breu la seva 
idea de “ser jove”, sempre amb una mirada positiva, amb 
respecte i tolerància. Les obres poden ser relats breus, 
dibuixos o peces de música i només s’admetrà una relat 
per participant.
Hi haurà una categoria única. Tothom hi pot participar, 
infants, joves, adults i gent gran. Es designaran tres gua-
nyadors que rebran un xec regal de la llibreria «Joc de Pa-
raules» de Caldes de Montbui. Les persones interessades 
poden presentar les seves propostes fins el 19 d’abril, in-
dicant les seves dades personals (nom i cognom) i el seu 
número de telèfon o correu electrònic, mitjançant els se-
güents canals:per correu electrònic: educadorscaldes@
gmail.com;  per Whatsapp: 610141572; i com a NOVE-
TAT per: Instagram @educadorscaldes
La creació guanyadora es publicarà a l’instagram el dia 
23 d’abril, a les 17 h.

Informació sobre la prestació dels serveis essencials als 
Jutjats de Pau
La prestació de serveis essencials es farà de 9 h a 14 h a 
través del telèfon de contacte 673 39 80 91. En horari de 
tarda i caps de setmana cal adreçar-se al Jutjat de Guàr-
dia de Granollers 93 693 45 30. Es consideren serveis es-
sencials: expedició de llicències d’enterrament, matrimo-
nis en risc de mort (article 52 del codi civil) i inscripcions 
de naixement en termini peremptori.

El transport públic urbà s’adapta a la situació actual i apli-
ca una reducció d’horaris a partir del 7 d’abril

A partir del 7 d’abril i a causa de la Covid-19, el servei de 
transport públic urbà ofereix un servei especial i en re-
dueix les freqüències. Es cancel·len els serveis a prime-
ra i última hora i alguna expedició al migdia. L’oferta de 
transport té en compte el límit d’un terç de la capacitat 
dels vehicles. L’Ajuntament també recorda que fins el dia 
9 d’abril els busos urbans aplicaran una suspensió tem-
poral del pagament del servei. D’aquesta manera, mentre 
duri la limitació de la mobilitat a només les persones que 
realitzen serveis essencials, aquestes no hauran de pagar 
el transport públic.  Consulteu els nous horaris a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Concurs d’art per a adults
El Taller d’Art proposa un concurs d’art per adults, a par-
tir de 19 anys, per aquests dies de confinament. El tema 
és «Somnis des del confinament» i per participar només 
cal seguir aquestes indicacions:
Seguiu el compte d’instagram del Taller d’Art: @tallerdart 
i de Thermalia @museuthermalia
Pengeu només una obra en pla (dibuix, pintura, collage, 
aquarel·la, gravat, fotografia...) al vostre instagram que 
ha de ser públic.
Poseu en el vostre post el hashtag #tallerdartconcursadults
El termini per presentar les obres és fins a finals del confi-
nament. El premi consistirà en una visita comentada Art i 
Tast per a dues persones que inclou tast gastronòmic amb 
productes locals, una samarreta i una bossa de Thermalia.

Concurs d’art per a infants
El Taller d’Art Municipal Manolo Hugué proposa un con-
curs d’art per a infants per aquests dies de confinament. El 
tema és «El món des de la finestra» i per participar només 
cal seguir aquestes indicacions:
    1. Seguiu el compte d’instagram del Taller d’Art: @tallerdart
    2. Pengeu només una obra en pla (dibuix, pintura, colla-
ge, aquarel·la, fotografia...) feta pel vostre/a fill/a al vos-
tre instagram.
    3. Poseu dos hastags #tallerdart i
 #tallerdartconcurs4a5anys
 #tallerdartconcurs6a9anys
 #tallerdartconcurs10a13anys
 #tallerdartconcurs14a18anys

El termini per presentar les obres és fins a finals del con-
finament. Hi haurà un premi per cada categoria de mate-
rial de dibuix i pintura.

Programació especial de Joventut durant el confinament 
«Joves Confitades»
L’Ajuntament, conjuntament amb Aire_EC de Caldes, han 
dissenyat una programació especial pels joves durant el 
confinament. De dilluns a dissabtes, a les 17 h, trieu quina 
temàtica preferiu #quèprefereixes; el dijous toca cuinar 
un nou post a Instagram amb una nova recepte de cuina 

#tocacuinar; i fins el 13 d’abril pengeu una foto creativa 
divertida, diferent... de les teves vacances de primave-
ra a casa a instagram. Pot ser una foto d’un dia de platja 
a la terrassa, d’un dia a la muntanya de roba, el que vul-
gueu!  Publiqueu la vostra foto etiquetant @eltoc amb el 
hashtag #tocacasa. Votareu fins dilluns 13 d’abril quines 
us agraden més i les millors s’exposaran a l’Espai Jove El 
Toc quan acabi el confinament.

La Policia Local felicita als infants calderins en vídeo per 
al seu aniversari
La Policia Local felicitarà als infants que compleixin anys 
durant el confinament. Envieu un mail a comunicacio@
caldesdemontbui.cat dient que sou una persona adulta 
a càrrec del/la menor, el vostre nom, cognoms i DNI, el 
nom del nen/a, els anys que fa, quan voleu rebre el vídeo 
i un número de telèfon mòbil

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor conti-
nua activa durant el confinament
L’OMIC durant els dies de confinament atendrà telemàti-
cament al correu electrònic info@omiccaldesdemontbui.
cat. Informeu-vos dels aspectes de consum més impor-
tants als canals habituals d’informació de l’Ajuntament.

Mapa de productors/es artesans/es locals de la Xarxa de 
Productes de la Terra que fan venda directa del seu producte
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha elaborat un 
mapa amb la localització i les dades de contacte de pro-
ductors/es del cens de la Xarxa de Productes de la Terra 
del Vallès Oriental. Podeu contactar-hi i fer una coman-
da a través d’aquest enllaç bit.ly/2WTjJqk

Informació de Servei:l’atenció al part i les urgències d’obste-
trícia de l’Hospital de Mollet s’atendran a la Mútua Granollers
A partir d’avui, l’atenció al part i les urgències d’obstetrí-
cia de l’Hospital de Mollet seran ateses a la Mútua Gra-
nollers, situada a la plaça de Pau Casals, s/n de Grano-
llers. T. 93 860 01 56.

L’Hospital de Mollet mantindrà les consultes pel control de 
la gestació (ecografies i seguiment de l’embaràs) i les ur-
gències de Pediatria i Ginecologia. En cas de part imminent, 
s’atendrà a l’hospital i es traslladarà a la Mútua de Grano-
llers quan la situació clínica de la mare i el nadó ho permeti.

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

L’Ajuntament informa

http://www.caldesdemontbui.cat/
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l confinament que està 
patint tota la població 
a causa de la pandè-
mia de la Covid-19 ha 
fet que sorgeixin dife-

rents iniciatives per ajudar a la po-
blació a passar millor el temps que 
hem d’estar tancats a casa. Els edu-
cadors de carrer Aire_EC de Caldes 
conjuntament amb l’Ajuntament de 
la vila han dissenyat una programa-
ció especial adreçada als més joves 
durant aquests dies de confinament. 
Aire_EC és un projecte municipal 
d’educació de carrer que atén les ne-

cessitats i interessos de la població 
adolescent i jove de Caldes de Mont-
bui. És un servei universal, socioe-
ducatiu i preventiu. L’equip profes-
sional està format per una parella 
educativa (educadors de carrer). 
Aquest projecte d’educació de car-
rer s’adreça a persones joves que 
utilitzen l’espai públic com a punt 

Joves Confinats/des,
una programació
especial per la Joventut

E
Redacció de trobada, i/o que no accedeixen 

normalment als serveis i equipa-
ments municipals, i/o que no han 
trobat un canal per formular les 
seves demandes. A través d’acci-
ons i d’activitats amb els grups de 
joves en el seu propi espai públic 
es crea el vincle educatiu. Un dels 
eixos de treball és sensibilitzar a 
la ciutadania sobre les dificultats i 
problemàtiques dels adolescents. 
La programació de Joves Confi-
nats/des consisteix que a la xarxa 
social d’Instagram des del passat 
dilluns 6 d’abril i fins al dilluns 13 
d’abril, amb el hastag #tocacasa 
ens conviden a penjar una fotogra-
fia creativa, divertida, diferent... de 
les vacances de primavera a casa 
que passen els joves a Instagram 
etiquetant el perfil @eltoc. Aques-
ta imatge pot ser una foto d’un 
dia de platja a la terrassa de casa, 
d’un dia a la muntanya de roba... 
Fent servir la imaginació es podran 
veure instantànies curioses que po-
dran ser votades fins al dilluns dia 
13 d’abril i les millors fotografies 
seran exposades a l’Espai Jove El 
Toc quan finalitzi el confinament. 
Una altra de les propostes que ofe-
reix aquesta programació és el 
#quèprefereixes on de dilluns a dis-
sabte, a les 17 h, organitzen el top 
ten de preferències a stories. Es 
convida al jovent a què pugui triar 
sobre diferents temàtiques amb el 
hashtag #quèprefereixes. Per aca-
bar amb aquesta programació es-
pecial els dijous ens conviden a 
#tocacuinar, cada dijous, a les 18 h, 
publicaran un nou post a Instagram 
amb una nova recepta de cuina, ani-
mant als joves que els hi agrada la 
cuina a fer la recepta proposada i 
penjar-ne la fotografia amb el has-
tag #tocacuinar.Foto de l’equip d’Educadors de Carrer Aire_EC que tot i estar confinats a casa no deixen de d’enviar propostes. > CEDIDA

JOVES | PROGRAMACIó

A través d’accions i 
d’activitats amb els grups 
de joves en el seu propi 
espai públic es crea el vincle 
educatiu. Un dels eixos 
de treball és sensibilitzar 
a la ciutadania sobre les 
dificultats i problemàtiques 
dels adolescents
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A més de la proposta Joves Confinats/des d’Insta-
gram, ja s’ha convocat la tercera edició del concurs 
de creacions breus per Sant Jordi, Mirada en posi-
tiu. La temàtica d’aquest concurs és la visió positi-
va 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. Les 
obres poden ser relats breus, dibuixos o peces de 
música i només s’admetrà un relat per participant. 
En aquest concurs tothom hi pot participar, in-
fants, joves, adults i gent gran. Es designaran tres 
guanyadors que rebran un xec regal de la llibreria 
calderina «Joc de Paraules», el primer premi un 
xec per valor de 35 €, el segon premi un xec per 
valor de 25 € i per últim, el tercer premi un xec 
valorat en 15 €. Les persones interessades poden 
presentar les seves propostes fins al dia 19 d’abril, 
indicant les seves dades personals i el seu número 
de telèfon o correu electrònic, mitjançant un cor-
reu electrònic a educadorscaldes@gmail.com, per 
WhatsApp al número 610141572 o per Instagram 
al perfil @educadorscaldes. Les persones del jurat 
escolliran la creació guanyadora tenint en compte 
l’originalitat, la creativitat i l’elaboració de la pro-
posta. La creació guanyadora es publicarà a l’Ins-
tagram el dia 23 d’abril, a les 17 h.

CONCURS | LITERATURA

Mirada en positiu, el concurs de creacions breus per Sant Jordi

Algunes de les obres guanyadores en 
la primera edició de 2018  2n premi 

Ferran Rodríguez (dibuix), 3r premi: 
Berta Mirón (dibuix). > ceDIDa

Tot i la pandèmia el concurs es manté i ja es poden presentar les propostes per participar-hi fins al 19 d’abril

l’equip d’educadors del TOc es manté actiu amb les xarxes 
sociuals enviant propostes al joves durant el confinament

http://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

7 d’abril · 58 anys
ESTEBAN ANDRÉS
MALDONADO COLL

5 d’abril · 89 anys
FRANCISCO PUIGDUETA COLL

3 d’abril · 95 anys
ANTONIA MAGRANS GARCÍA

3 d’abril · 95 anys
ANGELA COLL FONTCUBERTA

“Hace tiempo alguien me dijo,
cual era el mejor remedio,
cuando sin motivo alguno,
se te iba el mundo al suelo,
y si quieres yo te explico
en que consiste el misterio,
que no hay cielo, mar, ni tierra
que la vida es un sueño”

> Pau Donés (Grita)

La frase de la quinzena
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Què en quedarà de 
Caldes?

> Arnau Vilà Ujaldó

Sóc un jove implicat des de fa molts anys en 
l’activisme polític i cultural del poble. De tots 
els records que tinc de tots aquests anys n’hi 
ha un que destaca per ser molt viu i estar molt 
lligat a un lloc. Es tracta del lloc que apareix 
a la imatge que acompanya aquest article. El 
meu pas per l’assemblea de Salvem les Hor-
tes em va fer agafar molt afecte a les hortes de 
sota l’església on també hi treballo una parcel-
la. Tot i això, cada cop que passo per les hor-
tes sento una punxada dins meu, es tracta del 
record del que era abans el lloc on ara hi ha el 
pàrquing. La imatge ara és ja antiga, ja no hi ha 
el caminet de sorra, ni les 3 hortes que avui en 
dia són el gran “magatzem” de ciment. El que 
em porta a fer aquest escrit és que vull fer-vos 
una pregunta; vosaltres què sentiu en passar 
per sobre el pàrquing? Què veieu quan us in-
clineu a la barana de les hortes?
M’agradaria saber si sóc l’únic afligit per 
aquesta ferida o si no estic sol. Em sembla pa-
radoxal que després de menysprear una de les 
zones amb més encant del poble, l’equip de go-

vern encara torni a guanyar fàcilment les elec-
cions, com si res no hagués passat. Què ens 
porta a votar un polític capaç de requalificar 
una “zona d’especial protecció” com a “zona 
VERDA” per a fer-hi un senyor pàrquing de 
més de 100 places? Potser no és suficientment 
conegut que el varen posar allà i no pas a un 
altre lloc per tal de cobrar la subvenció de la llei 
de barris... Paguem per ignorants? O és que val 
més el territori pels diners que ens dóna que 
per qualsevol altre valor? En aquest cas, com 
totes sabem, va preponderar el milió i mig de 
subvenció, enfront del valor paisatgístic, cultu-
ral i de sobirania alimentària que ens donaven 
les anteriors hortes.
El pàrquing, o sarcòfag, com n’hi dèiem nosal-
tres, ja està construït, sí. Però penso que ara és 
hora de reflexionar col·lectivament si aquest és 
un model a seguir i si ens podem permetre que 
des de les nostres institucions comunes es du-
guin a terme destrosses semblants. I us torno a 
preguntar. Si qui ha de vetllar per la protecció 
del territori tracta així els nostres espais més 
preuats, com obraran les empreses que sols 
busquen lucre? (pista, Can Cararac).
Pensem-hi perquè ens hi va el futur del nostre 
poble i els seus voltants. Les hortes, Can
Rius, Can Cararac... Potser és bo recordar 
aquella pintada ara eliminada per la brigada 
municipal en la plaça 1 d’octubre: “Què en que-
darà de Caldes?”.

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

http://coralmemorial.com/ca/
https://www.parkcastellar.com/ca/
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