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Cap de 
nosaltres
és tan bo com 
tots nosaltres 
junts

Ray Kroc

“

“
Equip

Sempre s’ha dit que el treball en 
equip és essencial per tal que una 
organització tingui èxit. La crisi 
sanitària arran la pandèmia del 
coronavirus ha estat, sense dubte, 
el major repte al qual han hagut de 
fer front els sanitaris d’arreu del 
món en la història recent. A Caldes, 
l’equip del CAP Joan Mirambell i 
Folch ha vençut la primera batalla a 
la Covid-19. Però seguim en la lluita. 
Ara, la desescalada.

CAP DE CALDES | 0302 | CAP DE CALDES
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La valentia 
és quan 
entres en una 
batalla que 
no estàs segur 
de guanyar

Jeffrey Fry

“

“

Carmen Blanco

L’adjunta a l’Equip d’Atenció Primària 
del CAP Joan Mirambell i Folch 
constata que l’arribada del coronavirus 
ha obligat a una reorganització interna 
molt important tant de tasques com 
d’horaris i que la implicació de tots els 
professionals que hi treballen ha estat 
exemplar. Molts dels sanitaris han 
hagut de fer tasques completament 
diferents a les que feien abans de la 
irrupció de la Covid-19.

> QuIM pascual
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Està clar que amb la ir-
rupció del coronavirus, un 
dels primers serveis que 
ha rebut de ple ha estat el 
servei mèdic de proximi-

tat, l’atenció primària. En el cas de Cal-
des de Montbui, el CAP Joan Miram-
bell i Folch ha deixat de prestar atenció 
continuada presencial de 20h a 24h de 
dilluns a diumenges (realitzant només 
atenció domiciliària en aquest horari). 
L’atenció presencial sí que es fa de di-
lluns a divendres de 8h a 20h. El CAP ha 
focalitzar la seva actuació “en atendre 
la patologia aguda i en el seguiment 
als pacients amb malalties cròniques 
complexes, així com en donar suport 
a les residències de gent gran”, expli-
ca Carmen Blanco, adjunta de l’Equip 
d’Atenció Primària de Caldes de Mont-
bui. Tot i això, no es deixen de banda al-
tres patologies que requereixen segui-
ment. L’equipament “ha incrementat i 

El nou dia a dia del CAP Caldes
COVID-19 | CENTRE DE SALUT

Jordi Rius

S
millorat les formes d’accés a l’atenció 
amb  eines com La Meva Salut, l’econ-
sulta, la vídeo consulta i l’atenció te-
lefònica. Els professionals activen el 
tipus de consulta que la persona usu-
ària necessita, tant sigui atenció pre-
sencial, no presencial o atenció en do-
micili”. En aquest sentit, per reforçar 
l’atenció domiciliària, l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui va cedir a principis 
d’abril un cotxe de la seva flota muni-
cipal per fer aquest servei.
Portem ja set setmanes des que va es-
clatar la pandèmia de la Covid-19. En 
aquest temps, la feina dels professi-
onals del CAP de Caldes ha canviat i 
“s’està fent la reprogramació de vi-
sites amb una revisió proactiva de 
les agendes dels professionals i de 
les noves demandes que es regis-
tren”.  Per això, primer s’identifiquen 
els casos que poden ser resolts no pre-
sencialment “i dels que es consideren 
demorables, com els controls no rela-
cionats amb actuació immediata o re-
sultats de proves complementàries”, 

“Hem redistribuït 
encara més els 
espais. Consultes 
específiques s’han 
destinat a l’atenció 
de problemes 
respiratoris, amb 
professionals 
equipats per a 
una atenció amb 
les garanties que 
calen”

Carmen Blanco, 
adjunta a l’Equip 
d’atenció primària 
de caldes
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suport a l’atenció a domicili i també a les 
residències” i també s’han pres mesures per 
a la ciutadania de distanciament del taulell 
d’atenció i dels espais d’espera. Els professi-
onals sanitaris tenen prou material de pro-
tecció ja que “des de la central de compres 
de la nostra direcció ens arriba materi-
al dos cops per setmana”, constata l’adjun-
ta de l’Equip d’Atenció Primària, que també 
vol agrair “les donacions de material d’un 
gran nombre d’entitats que amb el seu es-
forç ens han ajudat des del principi”.

PROTOCOL D’ACTUACIÓ
Com s’actua al CAP de Caldes en el mo-
ment que al centre es detecta un cas de co-
ronavirus? Doncs seguint els protocols que 
han fixat des del Departament de Salut. En 
aquest sentit, l’equipament sanitari disposa 
de “zones específiques d’aïllament i hi ha 
preparades les mesures de prevenció i des-
contaminació necessàries”. En tot cas, des 
del centre insisteixen en el fet que qualsevol 
persona que sospiti que pot tenir la malaltia, 
truquin primer al centre – al 93 865 41 25- i 
“parlin amb nosaltres per valorar l’aten-
ció que requereixen”.
Els centres d’atenció primària  tindran un 
paper clau en el diagnòstic dels nous casos 
de Covid-19, així com en el control de l’ex-
pansió del virus. A principis d’aquesta set-
mana el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i 
els consellers autonòmics van acordar els sis-

afegeix Blanco. La visita presencial ha 
disminuït però en canvi s’ha incremen-
tat l’atenció a domicilis, a residències, 
la gestió i les visites en relació a les bai-
xes i l’atenció telemàtica.
Aquest canvi  de rutines ha obligat a 
una reordenació de tasques, d’horaris 
i fins i tot d’espais. Per exemple, la feina 
de la llevadora també ha passat per una 
adaptació i “s’ha vist incrementada 
per les visites a domicili atenent a 
puerperis”. El servei de psiquiatria 
ha incrementat el contacte amb la po-
blació telefònicament i treball social, 
“que s’ha incorporat darrerament al 
CAP, estar sent de gran ajut”, cons-
tata Blanco. Quant a l’odontologia, un 
servei que s’ha traslladat a causa de les 
obres al CAP Palau, està atenent única-
ment les urgències. 
La crisi sanitària ha agafat amb part 
del CAP Joan Mirambell i Folch en 
obres, que havien de finalitzar durant 
la tardor d’aquest any. “Com totes les 
obres, aquesta també va quedar sus-
pesa arran de l’inici de la crisi sani-

tària. No disposem del calendari de la 
represa de les obres”, admet l’adjun-
ta de l’Equip d’Atenció Primària. L’ac-
tuació ha de dotar l’equipament de 466 
nous metres quadrats i suposarà la re-
modelació de 508 més. Entre d’altres 
millores, els treballs han de permetre 
obrir consultes específiques i incloure 
un servei d’odontologia per a tota l’Àrea 
Bàsica de Salut, crear una sala d’edu-
cació sanitària i incrementar la xifra de 
consultes. També s’ha de reestructu-
rar tota la part inferior de l’edifici per 
agrupar i millorar els espais per a tots 
els professionals que treballen en el Sis-
tema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb part dels espais en obres, “hem 
redistribuït encarà més els espais. 
Consultes específiques s’han desti-
nat a l’atenció de problemes respira-
toris, amb professionals equipats per 
a una atenció amb les garanties que 
calen i s’han adaptat els espais de ma-
gatzem i treball administratiu”, as-
segura Blanco. A més, “ara tenim una 
biblioteca adaptada a les tasques de  

El cap Joan Mirambell ha hagut de readaptar-se amb l’esclat de la pandèmia prioritzant el suport a les residències de 
gent gran, l’atenció telefònica i domiciliària. També ha calgut adaptar espais dins del centre sanitari, que està en obres

temes de detecció precoç d’aquesta malaltia 
per poder vigilar de prop els pacients infec-
tats i, a la vegada, controlar l’eventual con-
tagi d’altres persones amb qui hagin estat en 
contacte. Així, van establir reforçar la capa-
citat del sistema sanitari per detectar nous 
contagis mitjançant proves de PCR o altres 
tècniques equivalents de diagnòstic. Blanco 
ha manifestat la total disponibilitat a dispo-
sar d’aquestes proves tot dient que “durant 
totes aquestes setmanes hem tingut una 
gran capacitat d’adaptació a les novetats 
i canvis. Quan es confirma una nova me-
sura o pràctica busquem la millor fórmu-
la per atendre les necessitats i demandes 
de la nostra població”. 
De tota manera, des del centre sanitari ex-
pliquen que una de les millors maneres 
d’evitar el contagi és el distanciament soci-
al i quedar-se a casa i en aquestes setma-
nes de confinament “la ciutadania està de-
mostrant un gran implicació seguint les 
indicacions, de respectar la distància de 
seguretat i també en la utilització de mas-
caretes i guants”.
El centre ja ha començat a treballar amb com 
haurà de conviure el centre amb el coronavi-
rus, sobretot a partir del moment que s’aca-
bi el confinament. Caldrà una nova adaptació 
dels espais “i també prendre noves mesures 
de prevenció tant en les instal·lacions del 
CAP com per part de professionals i ciutada-
nia. Caldrà adoptar mesures organitzatives 

noves que ens portaran a circuits i procedi-
ments diferents”, vaticina l’adjunta de l’Equip 
d’Atenció Primària de Caldes de Montbui.

ESCALF DE LA POBLACIÓ
Des que va esclatar la crisi sanitària arran 
de la Covid-19, cada vespre a les 20 h des dels 
balcons de Caldes, com de tota Catalunya, es 
fa un espontani homenatge a la tasca dels sa-
nitaris, d’aquelles persones que estan en pri-
mera línia de foc per salvar vides i prevenir 
nous contagis fent jornades d’horaris de ve-
gades inacabables. Carmen Blanco assegu-
ra que a tot el col·lectiu sanitari “ens resul-
ta molt gratificant rebre aquest escalf per 
part de la població”.
Blanco també vol donar aquest missatge, ara 
que s’estan començant les primeres fases 
de desescalada. “Ara comencem a sortir, 
és molt important insistir en el fet de no 
baixar la guàrdia. Encara que puguem  in-
crementar la mobilitat, és bàsic mantenir 
les mesures d’higiene i de distància social 
per conservar les fites aconseguides en les 
darreres setmanes”.
Catalunya ha demanat al ministeri de Sanitat 
seguir en la fase 0 del pla de desescalada, tret 
de les regions sanitàries d’Alt Pirineu-Aran, 
Terres de l’Ebre i camp de Tarragona que pas-
sarien a la fase 1. Caldes es troba en la Regió 
Metropolitana Nord, que seguiria encara a la 
fase 0. El ministeri de Sanitat s’ha de pronunci-
ar al respecte entre aquest divendres i dissabte.

S’atén la urgència 
per una caiguda

Mentre estàvem realitzant el reportatge, una 
veïna de Caldes va patir un accident que va 
ser atès pels sanitaris del CAP del municipi. 
La calderina, d’uns setanta anys, va caure a 
terra patint una forta contusió acompanyada 
d’una ferida al cap, molt visual. La ràpida 
reacció dels sanitaris del CAP Mirambell 
i Folch va permetre aturar l’impacte 
inicial i realitzar-li les primeres cures. Una 
ambulància va traslladar ràpidament a la 
pacient a l’Hospital.
Esperem que ja es trobi plenament recuperada.

El CAP ha hagut de prioritzar l’atenció 
telefònica als usuaris i els espais 
han hagut de readaptar-se per fer 
front a l’emergència sanitària.  A les 
imatges es poden veure diferents parts 
del  centre sanitari amb mesures de 
protecció. > Q. pascual
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Cada nen 
enllaça el 
passat amb 
el futur

Oswald Spengler

“

“
Néixer durant 
el Covid-19

Hanna Nuñez Morató (6-4-2020) 
va néixer a les 19.30 a l’Hospital 
Quirón Salud del Vallès. És la 
primera filla de Verònica Morató i 
Iban Nuñez, veïns de Caldes.
En la imatge, visita rutinària al 
CAP de Caldes on una infermera 
pediàtrica li fa un seguiment 
d’evolució. Fins ara, aquests 
controls s’han fet també per telèfon  
a causa de l’estat de major
confinament. Els pares diuen estar 
molt agraïts als professionals 
sanitaris que els han assistit tant a 
l’hospital com ara des del CAP.

> QuIM pascual
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a partir d’aquest 
dilluns s’ha autoritzat 
la obertura al 
públic dels locals 
i establiments de 
comerç minorista i de 
serveis professionals  

quest dilluns 4 de maig 
començava la fase 0 del 
pla de transició gradu-
al que, per fi, ha trencat 
amb les sis setmanes de 

confinament absolut, i obligat, arran la 
pandèmia de la Covid-19. Després que 
l’Estat atorgués el permís als infants i 
joves –acompanyats d’un adult- a sor-
tir a passejar una hora al dia, aquesta 
setmana ha estat el torn de les pràcti-
ques esportives individuals, els passe-
jos generalitzats a persones vulnera-
bles o gent gran i l’obertura al públic 
dels comerços i establiments de ser-
veis professionals, així com la restau-
ració i l’hostaleria. 

Tot i que el tret de sortida comen-
çava el mateix dilluns, molts comer-
ços s’han vist forçats a ajornar el dia 
d’obertura per enllestir el local comer-
cial segons les mesures de seguretat i 
d’higiene que recomana el Govern esta-
tal, i així evitar una nova i ràpida propa-
gació del temut coronavirus. Ha estat el 
cas del centre de perruqueria RAF Es-
tilistes, que ha obert les portes al pú-
blic aquest dimarts “per poder comu-
nicar els nous protocols d’actuació 
als treballadors i clients” comentava 
Raül Fernández, gerent del saló calderí. 

I és que la posada en marxa dels 
comerços durant aquesta fase de la de-
sescalada no ha estat una tasca fàcil. 
Les mesures de prevenció que cal pren-
dre requereixen una important inver-
sió en neteja, desinfecció o d’instal-
lacions de mampares, entre d’altres, 
i en alguns casos, pot no sortir ren-
dible. Per aquest motiu, alguns esta-
bliments poden haver-se vist forçats 
a esperar una nova fase del desconfi-
nament, quan les mesures requerides 
possiblement no siguin tan restrictives 
(ni costoses, econòmicament parlant). 

No obstant això, la resposta –en 
molts casos- dels clients i clientes és 

Els comerços aixequen 
persianes entre mascaretes, 
guants i gel hidroalcohòlic

A
Ivette Hijano

el motor que impulsa al petit comerç 
a seguir lluitant i superar els efectes 
d’aquesta crisi sanitària. “Els clients 
estan molt contents de tornar al nos-
tre saló i fa dies que ja es van posar 
en contacte amb nosaltres per do-
nar-nos ànims de cara a la reober-
tura. Aquesta setmana –deia aquest 
dilluns- esperem una gran afluèn-
cia de gent els primers dies, així de-
mostrem que el sector de la perru-
queria i de l’estètica és de primera 
necessitat, i no un servei de luxe”, se-
guia explicant el gerent de RAF Esti-
listes. En altres ocasions, tal com ex-
plica Gemma Lloveras de la sabateria 
Kamina, el contacte diari amb els cli-
ents a través de les xarxes socials ha 
estat essencial per mantenir l’esperit 
d’esperança i optimisme: “A l’inici del 
confinament vaig viure amb por i an-
goixa, i amb els dies em vaig animar i 
vaig començar a interactuar amb els 

FASE 0 | COMERÇ

clients. El contacte amb ells, encara 
que fos per missatges, em va ajudar 
a viure millor la situació”.

OBERT, SÍ. PERÒ AMB MESURES 
DE PREVENCIÓ  
Amb l’objectiu de facilitar el procés de 
reobertura comercial, el Govern ha es-
tablert uns protocols d’actuació amb 
recomanacions i bones pràctiques hi-
gienico-sanitàries en els diferents àm-
bits de l’activitat comercial. En aquest 
sentit, s’ha configurat una guia gene-
ral- dirigida a l’activitat comercial en 
establiments físics- i altres més espe-
cífiques, adreçades als salons de perru-
queria i als establiments físics de roba.

Gemma Lloveras, de la sabateria 
Kamina, compta amb dues plantes en 
el seu local comercial i ha replantejat 
la seva estructura per habilitar l’espai 
segons les recomanacions del Govern: 
“He hagut de tancar la planta de dalt 

Gemma Lloveras, gerent de la sabateria Kamina, es fotografia en el seu local amb guants i mascareta, mesures requerides per atendre al públic. > cEDIDa

A dalt, l’odontòloga Carme Torrent, de Clínica Dental Torrent, atenent a una pacient seguint 
el protocol del COEC i vestida amb l’EPI necessari. A sota, Raül Fernández, de RAF Estilistes, 
amb un client en el primer dia de reobertura del seu saló de perruqueria. Ferreteria Boluda 
ofereix gel hidroalcohòlic de diferents mides per a particulars i comerços. > cEDIDEs 

i treballem a la de baix, on hem dei-
xat només un espai on atendre als 
clients, hem retirat totes les jogui-
nes que teníem per entretenir als in-
fants i, lògicament, treballem amb 
mascareta, pantalla i guants”, expli-
ca la gerent del comerç calderí.  A més 
dels canvis en l’espai, Lloveras ha esta-
blert un protocol d’actuació amb mesu-
res d’higiene específiques per garantir 
la seguretat als clients: “És obligato-
ri l’ús de la mascareta i abans d’en-
trar al local desinfectem mans. No 
deixem tocar les sabates i per pro-
var-les utilitzem uns mitjons d’un 
sol ús que al final de la venta llen-
cem.  D’altra banda, dos cops al dia 
es desinfecten els panys, superfícies, 
datàfon i el terra. El bany no està a 
disposició dels clients, i en cas d’ur-
gència, es procediria a desinfectar-lo 
immediatament després del seu ús”. 

A RAF Estilistes també han es-

tablert un protocol d’actuació rigorós per 
aquesta primera fase de la desescalada: “El 
client ha d’esperar a fora i entrar sol, amb 
mascareta i guants (excepte els menors 
o persones amb mobilitat reduïda, que 
poden venir acompanyats d’una persona). 
Després, han de desinfectar-se amb gel 
hidroalcohòlic, posar-se guants de plàs-
tic i uns peücs per cobrir les sabates. Són 
atesos de manera individual i la distància 
entre les butaques del saló és superior als 
dos metres”. Durant el servei, “es renta el 
cabell de manera obligada i només s’uti-
litza material d’un sol ús”. Pel que fa als 
treballadors, “anem vestits amb bates de 
protecció, guants, mascareta, peücs i pan-
talla protectora”.

També altres establiments, de serveis 
professionals, s’han estrenat de nou aquesta 
setmana, després d’uns dies de tancament 
arran el confinament. N’és un exemple la 
Clínica Dental Torrent, que han començat 
aquest dilluns a atendre les urgències se-
guint el protocol del COEC: “Fem unes pre-
guntes prèvies als pacients per telèfon, 
per conèixer el seu estat de salut. Si tot és 
correcte, li donem cita. S’ha de venir a la 
consulta de manera individual i, quan ar-
riben, se’ls pren la temperatura i se’ls ce-
deix peücs i gorra. També cal que es ren-
tin les mans amb gel hidroalcohòlic i, tot 
seguit, passen a la sala d’espera. Nosal-
tres, d’altra banda, anem vestits amb els 
EPIs corresponents”, explica la seva ge-
rent, l’odontòloga Carme Torrent. 

En termes generals, una de les pautes 
bàsiques d’higiene i seguretat en establi-
ments comercials més destacades és la regu-
lació de l’accés de manera que no se superi 
mai un terç de l’aforament del local, de ma-
nera que els clients puguin mantenir entre 
ells una distància de seguretat d’almenys 1 
metre. És important tenir aquesta recoma-
nació molt visible en un cartell a l’entrada 
de l’establiment. També en cas que hi hagi 
cues, cal vetllar perquè es respecti la dis-
tància, també a fora del local. En qualsevol 
cas, els clients han de ser atesos de manera 
individual i sempre que sigui possible, s’ha 
d’anar al comerç amb cita prèvia. 

D’altra banda, convé disposar de mit-
jans per evitar que els consumidors toquin 
en la mesura del possible els productes di-
rectament amb les mans, sobretot facilitar 
guants d’un sol ús i dispensadors de produc-
tes de neteja de mans–a banda del rentat de 
mans, freqüent al llarg del dia, en els tre-
balladors/es-. En aquest punt, afegir que és 
d’obligat compliment l’ús de guants i masca-
reta per als professionals que han de tenir 
contacte amb els clients. 

També es tenen en compte els mèto-
des de pagament, prioritzant el cobrament 
amb targeta, mantenint sempre la distància 
de seguretat i la desinfecció freqüent dels 
aparells electrònics. Es cas de pagament en 
efectiu, és indispensable l’ús de guants. Però 
en qualsevol cas, és preferible facilitar l’ús 
del telèfon i incentivar les comandes electrò-
niques i distribució a domicili per evitar les 
aglomeracions i l’exposició al contagi. 

AJUTS PER PAL·LIAR L’IMPACTE 
ECONÒMIC DEL CORONAVIRUS 
Les ganes de reprendre l’activitat de tants 
botiguers i petits comerciants no era cap ca-
pritx, sinó una necessitat real per recuperar, 
en molts casos, importants pèrdues arran 
més de 40 dies de clausura, al que cal su-
mar-li les despeses habituals del lloguer o 
hipoteca, personal i manteniment. Segons 
Fernández de RAF Estilistes, “aquesta si-
tuació excepcional de l’estat d’alarma ha 
afectat greument a l’economia empresa-
rial i familiar”. Per tal de fer-li front, molts 
comerciants han aconseguit rebaixar l’im-

pacte econòmic del coronavirus prenent al-
gunes de les mesures que tenien a l’abast, 
com l’ajornament de pagaments –gràcies a 
l’aprovació del nou calendari fiscal- o amb 
ERTE’s per mantenir al personal contractat. 
En el cas de Lloveras, qui creu que “serà un 
any molt dur, amb aquest mes i mig per-
dut, que no es podrà recuperar”, agraeix 
a la propietària del seu local comercial la 
suspensió del lloguer durant el confinament.

El Govern, a través del Departament 
d’Empresa i Coneixement, ha activat un pa-
quet de línies de subvencions en l’àmbit del 
comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i 
la moda, amb la finalitat de donar suport a 
la reactivació econòmica d’aquests sectors 
davant la situació derivada de l’emergència 
sanitària de la Covid-19. 

Aquest Pla d’ajuts impulsat pel Con-
sorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) 
està dotat de 9 milions d’euros i ja es poden 
presentar les sol·licituds per mitjans telemà-
tics, amb un termini variable en funció de 
cada programa. El pla s’adreça a persones 
treballadores autònomes, pimes i microem-
preses de comerç al detall i serveis, artesa-
nia i moda, tant individuals com associades 
o agrupades que estiguin obligades al tanca-
ment arran de la declaració de l’estat d’alar-
ma o bé, que hagin patit un descens del 70% 
de la facturació, en els mesos de març i abril, 
respecte els mateixos mesos de 2019. 

Tal com especifica aquest Pla d’Ajuts al 
comerç, també s’hi poden acollir les entitats 
territorials i sectorials del sector comerç, els 
gremis, les associacions de mercats munici-
pals sedentaris i no sedentaris i els ajunta-
ments en l’impuls d’actuacions de reactiva-
ció econòmica. 

En l’àmbit municipal, l’Ajuntament de 
Caldes ja va anunciar a l’inici del confina-
ment un Pla de Xoc Econòmic per pal·liar 
les pèrdues materials generades per la situa-
ció de la pandèmia, dotat d’1 milió d’euros, el 
qual és fraccionat en diverses branques o lí-
nies d’actuació (àmbit social, fiscal, familiar i 
comercial) . En la roda de premsa telemàtica 
del passat 30 d’abril, l’alcalde de la vila calde-
rina, Isidre Pineda, va destacar la importàn-
cia del tancament pressupostari de l’exerci-
ci del 2019, el qual “permetrà utilitzar el 
romanent de 2.138.000 euros per afron-
tar aquest Pla de Xoc” gestionat des del go-
vern local. Pineda va explicar que, d’aquesta 
quantitat total, 1.138.000 euros es destinaran 
a liquidar deute pendent, i el milió restant es 
destinarà al pla post-coronavirus en el qual 
“el govern encara hi està treballant”. 

Aquest matí, en la roda de premsa tele-
màtica celebrada amb l’alcalde i els mitjans 
de comunicació municipals i comarcals, Isi-
dre Pineda explicava que s’ha constituït una 
taula de treball i de seguiment de l’Ajunta-
ment amb l’UCIC (Unió de Comerciants i 
Industrials de Caldes) on s’estan plantejant 
mesures i accions concretes per incentivar 
el comerç de proximitat i ajudar a revifar 
l’economia dels petits comerciants de la vila. 

ON ACONSEGUIR EPIS PER A UNA 
REOBERTURA PLENAMENT SEGURA 
A la reunió de la Taula de Comerç celebra-
da el passat 29 d’abril, el sector comercial 
calderí va mostrar preocupació pel proveï-
ment dels materials d’autoprotecció (EPIs) 
necessaris, tant per a les persones treba-
lladores com per als seus clients, de cara a 
l’obertura d’aquesta setmana, i on és d’obli-
gat compliment l’ús d’aquest material. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament de Caldes, a tra-
vés del Servei d’Empresa, ha fet una cerca 
d’empreses locals o de l’entorn del municipi 
que siguin proveïdors d’aquests productes i 
materials d’autoprotecció. Podeu consultar 
aquest llistat fent clic en aquesta notícia, o 
a través del web de l’Ajuntament. 

Fase 0
de la desescalada 
en què comerços 
i establiments 
de serveis 
professionals 
i d’hostaleria 
reobren les portes

Cita prèvia
L’imprescindible 
per atendre als 
clients, així com 
l’ús de guants, 
mascareta 
i productes 
desinfectants
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Fa pocs dies, es va conèixer la resolu-
ció de la Federació Espanyola de Pa-
tinatge (FEP), proclamant campió de 
l’Ok Lliga al FC Barcelona i donant 
per acabada la competició, traslla-
dant al setembre la disputa de la 
Copa del Rei de La Corunya, on el CH 
Caldes Recam Làser havia d’enfron-
tar-se al Noia Freixenet en quarts 
de final. A falta d’una jornada per la 
conclusió de la lliga regular i sense la 
disputa dels play-offs pel títol, l’equip 
finalitza la lliga en sisena posició, clas-
sificat per la pròxima copa CEHRS 
i aconseguint la millor classificació 
històrica del club en lliga, en els cinc 
anys en la màxima categoria. 
És per aquest motiu que aquesta set-
mana hem entrevistat a Instagram 
Live al tècnic del primer equip i coor-
dinador del club blanc-i-blau, Eduard 
Candami, per conèixer de més a prop 
les opinions respecte a les últimes no-
vetats del món de l’hoquei patins.

Com estàs vivint aquesta situació 
de confinament?
Amb molta preocupació veient el 
que passa i el que ha passat a nivell 
social i personal de molta gent. D’al-
guna manera o una altra a tots ens 
ha tocat. Ara ho vivim amb la incer-
tesa de saber com evolucionen les 
coses, escoltant coses molt contra-
dictòries. A nivell d’hoquei, ja tran-
quils sabent que la lliga està acaba-
da i sabent quins són els pròxims 
objectius que ens hem de marcar. 
D’altra banda, volíem jugar-la i com-
petir per acabar la temporada i as-
solir els objectius marcats.

Com són els entrenaments confi-
nats del primer equip i de la base? 
Hem parlat amb el responsable de 
la preparació física i els entrenadors 
per a preparar les reunions telemàti-
ques dels equips, on tothom es veu, 
riu i fa bromes, mantenint l’esperit de 
grup. El pla és només físic i de mante-
niment. El jugador d’hoquei necessi-
ta els patins, l’estic i moltes hores de 
pista. Com a coordinador estic preo-
cupat, ja que els jugadors de forma-
ció portaran dos o tres mesos quan 
tornin i això ja és més que un estiu. 
És molt temps i no sabem si podrem 
fer tecnificacions o estades, tenint una 
fase de pèrdua que haurem de recu-
perar com sigui de cara al setembre.

Com es coordina des de la distàn-
cia un club?
La Federació va donar per tancades 

Eduard Candami: “Els números de la 
temporada són bons però tenim fam i 
volíem demostrar-ho a la pista”

HOQUEI | CH CALDES 

Albert San Andrés

les lligues i a partir d’aquí vam fer reu-
nions per marcar la feina a fer. Un tre-
ball físic i de contacte i de grup perquè 
la gent mentalment no es desconnec-
tés. Des de la setmana passada hem 
començat a estructurar el que ha de 
ser la pròxima temporada, amb molts 
escenaris possibles, ja que ningú sap 
que passarà, preparant horaris i reac-
tivar-ho tot. És molt complicat perquè 
ho fem tot via telefònica o telemàtica 
i sempre costa més.

La setmana anterior al confina-
ment, ja ho teníeu tot per a viatjar 
a La Corunya per a jugar la Copa 
del Rei. De fet, s’ha mogut la data 
fins al setembre, del 17 al 20. Com 
pot afectar això a la planificació de 
la pròxima temporada?
A banda d’aquesta, també afectarà 
la següent temporada. Teníem partit 
davant del Voltregà de la CERS i des-
prés de la Copa del Rei. Segons s’ha 
dit serà al setembre sempre i quan 
es pugui fer amb públic. Haurem 
d’iniciar la temporada sis setmanes 
abans, motiu pel qual haurem de co-
mençar a principis d’agost. No som 
un esport professional i no sabem 
com estarà el tema de les vacances.

L’Ok Lliga s’ha finalitzat i s’ha 
donat al Barça com a campió. Què 
penses d’aquesta situació i la po-
lèmica que ha generat?
La decisió era complicada i la Fede-
ració tenia un problema. És evident 
que la competició s’havia de finalit-
zar, però crec que no es pot casti-
gar a equips que es podien guanyar 
a la pista la salvació. Sent coherents, 
tampoc es pot donar un títol a ningú 
que no l’hagi guanyat a la pista. Enca-
ra quedava un trimestre de lliga i en-

tenc que no es baixi a ningú. El més 
senzill era agafar la classificació de la 
jornada 25 per anar a Europa i dei-
xar el títol desert. Per haver guanyat 
el títol quedaven encara vuit partits. 
Si no es castiga en la part baixa, tam-
poc es pot fer en la de dalt.

Per la temporada vinent s’ha am-
pliat a 16 equips la lliga amb l’as-
cens del Mataró i el Vendrell, pot 
afectar el club?
Segons el que faci la Federació a ni-
vell d’organització. S’havia baixat 
a 14 equips per a jugar els play-off, 
una molt bona iniciativa per inten-
tar omplir pavellons i que el final 
de lliga fos més atractiva. Si ara ho 
perdem perquè pugen dos, farem 
un pas enrere. La decisió de l’as-
cens dels dos primers és una deci-
sió molt controvertida també per-
què quedaven sis partits de lliga, 
gairebé un terç. Podien pujar molts 
equips i s’ha pres aquesta decisió.
També he escoltat la idea de fer dos 
grups de vuit, però no ens podem per-
metre perdre derbis com un Barça-
Reus o Vendrell-Calafell, Vic-Voltregà. 
Aquests derbis són la sala de l’esport i 
no seria positiu. Hi ha dates suficients, 
si la lliga ha d’acabar més tard que ho 
faci, però sense perdre el play-off.

Queda l’espina de la Copa CEHRS 
també cancel·lada a una elimina-
tòria de la final4?
L’equip ha anat de menys a més, 
amb un molt bon inici a la Lliga Ca-
talana. Després de la victòria en-
front de Liceo, tothom tenia mol-
tes ganes de rebre al Voltregà per a 
jugar la final4. Teníem possibilitats 
reals de repetir com a Viareggio, una 
experiència que com a club i com a 

El tècnic del cH caldes i coordinador del club fa un repàs a l’actualitat de l’hoquei patins i de com es preveu el futur

jugadors no teníem encara la madu-
resa i la preparació necessària, però 
que ara mateix sí tenim. Hem d’in-
tentar ser positius i treballar per en-
trar en la de la pròxima temporada.

De tota manera, aquesta ha estat 
la millor temporada de la història 
del club pel que fa als números. 
Els números així ho indiquen, però 
tinc la sensació de no haver pogut 
demostrar a pista el que podíem fer. 
Volíem intentar arribar a semifinals 
dels play-off, però ha quedat tot a l’ai-
re. La filosofia que ha transmès la di-
rectiva és la de fer un pas més cada 
any i això ho estàvem fent, per entrar 
en una situació entre cometes més cò-
moda en la lliga i algun dia intentar 
estar entre els quatre primers. Per 
això s’ha de tenir una estructura per 
a seguir creixent. Estem contents, els 
números de la temporada són bons 
però tenim fam i volíem demostrar a 
la pista que podíem arribar més lluny.

Quin és el sostre d’aquest equip?
No ho sé. Crec que encara no hem ar-
ribat. El pas de més seria ser un club 
més professional. El club està for-
mant jugadors de molt nivell i sem-
pre he cregut que el salt el podem fer 
sent més professionals, tenint eines 
que permetin als jugadors joves créi-
xer. Aquest serà el punt on veurem 
quin és el seu límit. Com a exemple, el 
segon any a l’Ok Lliga va ser el pitjor, 
perquè vam disputar moltes compe-
ticions. Fins i tot la meva experiència 
no era la que tocava. Un altre exem-
ple ho tenim amb el partit de La Ven-
déenne, on l’equip va saber estar en 
un partit trampa en la tornada. Veus 
que l’equip va creixent i crec que en-
cara no ha tocat sostre.

Un altre èxit és l’ascens del feme-
ní a Nacional Catalana. Cap on va 
el projecte?
El femení ho vam recuperar fa qua-
tre anys. Sense el femení, teníem ju-
gadores que havíem d’enviar fora. El 
plantejament va ser que no hagues-
sin de marxar i es va fer un bon pro-
jecte amb el sènior amb la idea de 
créixer. La idea és l’aclimatació a la 
Nacional Catalana. Volem arribar a 
dalt de tot, però la Nacional és una 
lliga de molt nivell i nosaltres enca-
ra estem molt tendres. Necessitarem 
un parell d’anys a la categoria i que 
les jugadores joves donin l’impuls per 
tirar cap a davant. La base ha de ser 
de gent de Caldes com es va fer amb 
el masculí. Tenir totes les categories 
de base es l’altre repte per poder fer 
el salt a la màxima categoria.

El Caldes sempre ha estat un 
equip de pedrera, com pot afec-
tar l’aturada al futur de la base?
És negativa. La Federació Internacio-
nal ja va treure un any de la categoria 
junior on abans acabaven als 19 anys i 
ara als 18. Ara amb aquesta aturada, 
s’ha perdut una categoria i per la for-
mació és molt important. Hi ha juga-
dors que salten al sènior un any abans 
i se’ls veu verds. En formació s’hauria 
de fer una categoria per sobre, una 
sub-21 per seguir treballant als ju-
gadors. Existeix un problema que és 
que la gent jove té molta pressa i tot-
hom vol jugar a sènior i Ok Lliga i la 
gent s’ha de formar com toca. Entre 
l’any que perdran i el de la pandèmia 
es notarà. Estem treballant a les esco-
les amb nens molt petits, que el prò-
xim any podrien ser federats. Tot això 
s’ha estroncat en el moment on co-
mences a fer partidets i torneigs. Te-
níem uns 35 nens i ara tot és a l’aire. 
Tots els clubs ho notarem i l’hem de 
tenir present per donar un extra i in-
tentar recuperar el nivell global.

A nivell global com veus el món 
de l’hoquei, perquè dóna la sen-
sació que la lliga espanyola està 
quedant enrere de la italiana o la 
portuguesa, que creixen molt.
Hi ha més equips i jugadors d’hoquei 
ara, per quantitat no hi ha dubte. Els 
problemes que veig és que econòmi-
cament la lliga espanyola ha baixat de 
nivell i només queden tres equips pro-
fessionals i això fa que el nivell baixi. 
Arriben bons jugadors però no pots 
pujar el nivell amb un entrenament, 
ja que entrenen tres dies a la setma-
na. Anys enrere amb el Barça no hi 
havia tanta diferència i podien per-
dre més. El perill és que s’acabi con-
vertint en una lliga com la d’handbol, 
que no seria positiu. Ara mateix hi ha 
zones com Madrid o Galícia on s’es-
tà treballant molt bé. El problema de 
l’Ok Lliga és econòmic. Els jugadors 
marxen a Portugal perquè hi ha molts 
equips de futbol amb secció d’hoquei, 
amb un nivell econòmic potent. A Ità-
lia existeix la llei de mecenatge, amb 
retribucions econòmiques. A Fran-
ça hi ha quatre o cinc equips profes-
sionals... la solució parteix des de la 
Federació i l’Associació de Clubs per 
a donar un cop a la taula i intentar 
marcar límits en un projecte a qua-
tre anys vista, on econòmicament els 
clubs hagin de ser sí o sí, que hi hagi 
uns mínims. Potser s’hauria de pagar 
un cànon com a l’ACB. Ara no podem 
anar entre setmana a Reus o a La Co-
runya amb jugadors que han de treba-
llar, ja que surt un partit bo de cada 10.

https://electracaldenseenergia.com/
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n l’habitual roda de 
premsa dels dijous 
de l’alcalde Isidre 
Pineda, el manda-
tari ha anunciat la 
tornada del mercat 

setmanal en fase de prova i l’ober-
tura de l’ajuntament pel dia 18, a 
més dels primers serveis munici-
pals com l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC). També s’ha fet 
balanç dels casos de positiu per la 
Covid-19, que han arribat fins als 
175, mentre que les sancions se si-
tuen en les 158. Pineda s’ha mos-
trat satisfet pel nivell de com-
pliment de les normes a Caldes.
Pineda ha destacat entre les pro-
postes setmanals, la tornada del 
mercat d’aquest pròxim dimarts 
12, que en fase de proves se situa-
rà en l’avinguda Pi i Maragall i on 
només tindran cabuda les parade-
tes de fruita i verdura. Per a l’oca-
sió, el mercat estarà senyalitzat 
per cartells que indicaran que les 
zones transitables, ja que una vore-
ra serà de pujada i l’altre de baixa-
da, situant les paradetes sobre les 
llambordes de la calçada, per evitar 
entorpir el pas de vianant i poder 
mantenir la distància de segure-
tat. Pineda ha explicat que espera 
que les franges horàries serveixin 
perquè la gent gran pugui accedir 
a comprar al mercat entre les 10 i 
les 12 del matí i que la resta ho faci 
abans o després d’aquest horari. 
Podeu llegir més en aquest article. 
(http://www.calderi.cat/2020/05/
torna-mercat-setmanal).

E
Albert San Andrés

Fins ara, 175 casos positius per covid-19 i 158 sancions per no respectar les normes d’excepció a caldes

Aquesta proposta es mantindrà 
tant si es manté la fase 0 actual, si-
tuació que es pot donar degut a les 
negociacions de la Generalitat amb 
l’Estat Espanyol, com si es passa la 
1, Pineda s’ha mostrat a favor de la 
proposta del govern català, ja que 
suposa una major prudència per 
evitar el possible rebrot de contagis.
La reobertura de l’Ajuntament 
també ha estat un dels temes par-
lats en la roda de premsa telemà-
tica, on s’ha explicat que el con-
sistori reobrirà el pròxim dia 18 
i l’acompanyarà algun dels ser-
veis municipals com serà l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana, on es podrà 
accedir amb cita prèvia.
L’alcalde ha reclamat prudència a 
la ciutadania, recordant que encara 
ens trobem en la primera de les qua-
tre fases del pla de desconfinament, 
explicant que “la majoria de gent 
compleix les normes” i demanant un 
“compliment estricte de la norma-
tiva” tot i que s’ha vist “molta gent 
en grup o sense mantenir la distàn-
cia”. En aquest aspecte, les sancions 
per no respectar les normes del con-
finament a Caldes se situen en un 
total de 158, tot i que aquesta última 
setmana d’obertura per la primera 
fase, s’ha fet “més pedagogia”, avi-
sant que la pròxima setmana “es co-
mençarà a sancionar” degudament 
els actes no permesos.
En aquesta línia, Pineda ha explicat 
que l’ajuntament “està treballant 
en l’elaboració d’un pla de mobili-
tat propi per a quan Caldes entri en 
la fase 1” apuntant que es treballa 
“perquè sigui específic per a les di-
ferents zones del municipi”.
En moments de màxima necessitat 

COVID-19 | EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

el Rebost Solidari de Caldes s’ha 
situat amb un total de 389 usuaris, 
sent la pujada de més de 140 en du-
rant els dies de la pandèmia. Pine-
da ha remarcat però, que “no arri-
bem encara al pic més alt de la crisi 
del 2008”. En l’àmbit de l’educació 
social, les educadores municipals 
estan atenent un total de 130 casos, 
pertanyents a 77 unitats familiars.
Amb el nivell 0 de la desescalada, 
també es reprenen els treballs de 
les brigades de manteniment i jar-
dineria, per mantenir en condici-
ons els parcs i jardins que la na-
tura ha fet seus en molts casos. Es 
preveu que en uns 15 dies estiguin 
tots arreglats, començant pel nucli 
urbà i seguint per les urbanitzaci-
ons, a banda d’un esvoranc que 
s’ha produït al polígon industrial 

de La Borda, on ja s’està treballant.
Les pròximes obertures de bars 
i restaurants, on una de les preo-
cupacions dels comerciants són la 
ubicació de les terrasses, l’alcalde 
ha explicat que “s’estudiarà cas 
per cas” i que la millor manera de 
trobar un acord és “que tothom es 
posi en contacte amb el consisto-
ri per a trobar una solució, ja que 
cada cas és diferent”.
Pineda s’ha mostrat favorable a la 
iniciativa “Caldes des de la fines-
tra”, promoguda per Museu Ther-
malia per tal de recollir imatges 
durant el confinament i crear des-
prés juntament amb les dades ob-
tingudes una categoria anomenada 
“Arxivem la Covid” en l’arxiu muni-
cipal de la vila. Parlant de cultura, 
ha anunciat que l’ajuntament està 

treballant en un pla de reactivació 
cultural i de potenciació dels artis-
tes locals, refermant el compromís 
amb les entitats del poble.
Les piscines i els casals d’estiu 
són una de les preocupacions dels 
pares, però l’alcalde encara no ha 
pogut concretar res: “volem que 
aquest estiu sigui el més enriquit 
possible per a uns infants que han 
estat molts mesos tancats a casa 
però encara no podem concretar i 
estarem molt a l’aguait d’allò que es 
vagi concretant des de l’àmbit es-
portiu i educatiu”. Fonts consulta-
des per aquest mitjà del CN Cal-
des han assegurat poc després que 
les piscines i els casals “van pel bon 
camí” tot i que el bany en instal-
lacions esportives no es podrà fer 
fins la fase final de desconfinament.

ERC CALDES | INSTAGRAM LIVE 

Com gestionar una pandèmia des del govern local 
Ahir, dijous 7 de maig, a la tarda,  
l’alcalde de la vila, Isidre Pineda, i 
la 1a tinenta d’alcaldia i portaveu 
d’ERC, Núria Carné, van oferir, mit-
jançant la plataforma d’Instagram 
Live, una conversa per explicar 
com, des del capdavant de l’Ajun-
tament de Caldes, han afrontat el 
repte de gestionar la crisi i la incer-
tesa que ha generat la pandèmia de 
la Covid-19, en l’àmbit local. 
Ambdós càrrecs electes van coin-
cidir en explicar la dificultat d’apli-
car les primeres decisions prèvies, Isidre Pineda i Núria Carné durant el Live d’ahir a la tarda. > InsTa lIvE

com l’anul·lació del Mercat de l’Olla 
i la Caldera, i les decisions posteri-
ors, per començar a aplicar les me-
sures concretes, d’ençà que es va 
decretar l’estat d’alarma el passat 
dia 13 de març i, així, prioritzar la 
salut i la seguretat dels calderins i 
calderines. Unes decisions impor-
tants que afectarien a la vida quoti-
diana de tots els vilatans, en l’àmbit 
social, en l’educació i en l’economia. 
Al llarg de la conversa, Pineda i 
Carné també van poder respondre  
les qüestions que plantejaven els es-
pectadors que seguien el Live, ja que 

era obert a la participació. La majo-
ria d’elles anaven dirigides a l’anun-
ci recent de la reobertura del mer-
cat setmanal o qüestions sobre com 
s’actuarà per dinamitzar el comerç 
local. Pineda també va destacar que 
amb l’entrada progressiva del des-
confinament els calderins i calde-
rines, majoritàriament, estan com-
plint amb les noves mesures a l’hora 
de sortir de casa i estan respectant 
les normes tot i que demana precau-
ció i responsabilitat per evitar aglo-
meracions en la pràctica de l’esport, 
especialment en la franja del vespre.

Isidre Pineda: “La majoria de 
gent compleix les normes”

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

la Fundació santa susanna 
d’adhereix al #GivingTuesdaynow 
per demanar la col·laboració dels 
vilatans i així fer front als efectes 
econòmics de la crisi sanitària Els donatius recaptats es destinaran a atenuar la situació econòmica que ha causat el coronavirus a la fundació calderina.> cEDIDa 

La crisi sanitària que ha gene-
rat la pandèmia del coronavirus 
ha fet que iniciatives de compro-
mís social i solidaritat col·lectiva 
s’engeguin per intentar ajudar en 
aquests moments de crisi. 
Per aquest motiu, el passat dia 5 
de maig es va celebrar una edició 
especial del moviment global  #Gi-
vingTuesdayNow. 
La Fundació Santa Susanna es 
va adherir a aquesta proposta 
amb l’objectiu de recaptar dona-
tius que ajudin a pal·liar la situa-
ció econòmica de les tres fundaci-
ons Santa Susanna a causa de la 

crisi sanitària i social provocada 
per la Covid-19. Tots els donatius 
que al Fundació recapti els desti-
naran a atenuar la situació econò-
mica que ha causat el coronavirus 
a la Fundació Santa Susanna, a la 
Fundació d’Acollida Santa Susan-
na i a la Fundació Sociosanitària 
Santa Susanna. 
Durant la pandèmia de la Covid-
19, la Fundació Santa Susanna ha 
continuat la seva tasca atenent a 
les persones en situació d’envelli-
ment i de malaltia, adaptant-se a la 
nova situació augmentant el servei 
d’atenció domiciliària i les mesu-

res de seguretat per als seus tre-
balladors/es i usuaris/es. Però els 
serveis que es prestaven abans de 
la declaració de l’estat d’alarma i 
que eren una font d’ingressos per 
la fundació es van haver d’aturar, 
com per exemple, el centre de dia, 
el servei de transport, l’hospital 
de dia, els serveis diürns o acti-
vitats pensades per la gent gran. 
Mentre disminueixen els ingres-
sos pels serveis que no poden ofe-
rir, han augmentat les despeses en 
el reforç del personal i en equips 
de protecció. Calculen que aquesta 
crisi suposa per la Fundació Santa 

Susanna una pèrdua de 45.000 € 
mensuals. Per poder fer les apor-
tacions econòmiques i col·laborar 
amb la Fundació s’ha de fer mitjan-
çant la plataforma Migranodeare-
na al següent enllaç: https://www.
migranodearena.org/reto/21896/
ajudans-a-superar-el-coronavirus. 
  
 #GivingTuesdayNow
Aquesta és l’etiqueta que rep el 
moviment global de solidaritat, ce-
lebrat arreu del món, que fomenta 
la cultura de la col·laboració a tra-
vés de donacions a diferents cau-
ses socials. 

Cada any se celebra després del 
#BlackFriday i el #CyberMonday 
com a crida a la solidaritat des-
prés de les jornades de compres i 
consum. Enguany, com a resposta 
a la situació d’emergència social i 
sanitària causada per la Covid-19, 
s’ha organitzat una edició especial: 
el #GivingTuesdayNow, per pro-
moure la solidaritat.
#GivingTuesdayNow constitueix 
una plataforma global que va néi-
xer l’any 2012 a Estats Units i pro-
moguda per l’ONU, entre altres 
institucions, a les que ja s’han afe-
git més de 70 països. 

SOLIDARITAT | STA. SUSANNA

En la suma 
de tots i totes 
resideix la força

http://namadrona.com/
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l’empresa calderina Discrem14 ha aprofitat l’aturada obligada del 
confinament per engegar aquest nou projecte de negoci digital

EMPRENEDORIA | INICIATIVA 

T’ho Porto, el nou servei de compra 
online i lliurament a domicili de Caldes 

No tot són males notícies arran 
la pandèmia del coronavirus, i ja 
diuen que les crisis disparen la 
capacitat creativa dels emprene-
dors. A Discrem14, empresa cal-
derina dedicada a la distribució 
de cafè, infusions, sucre i comple-
ments a diferents locals d’hostale-
ria, la declaració de l’estat d’alarma 
ha significat l’oportunitat d’impul-
sar un nou projecte empresarial. 
“Fa temps que pensàvem en la 
manera d’oferir els nostres pro-
ductes també als clients particu-
lars. Amb l’arribada de la Covid-
19, el 95% dels nostres clients van 
haver de tancar les seves portes, 
pel que també la nostra empresa 
va quedar aturada”, explica Loli 
Olivares, CEO de Discrem14. 
Així ha nascut T’ho Porto, un nou 
servei de compra online i lliura-
ment a domicili que pretén facili-
tar la compra i venda de productes 

entre comerços i els consumidors 
finals. La nova plataforma en línia 
“ofereix un servei immediat, 
sense haver d’esperar 24-48 hores 
en rebre la comanda, sinó tan sols 
entre 20 i 90 minuts des de la con-
firmació de la compra”, explica 
Olivares. Un altre dels avantatges 
que presenta la nova iniciativa és 
“la comoditat a l’hora de realit-
zar la comanda des de l’aplicació 
mòbil -disponible per a Android i 
iOS- o a través del web -www.tho-
porto.com-, tenint el client la pos-
sibilitat de consultar el producte, 
les seves característiques i preu, 
acompanyat d’imatges, i de deci-
dir el moment de rebre el servei: 
de manera immediata o en qual-
sevol altre moment”. 
Una vegada dins de la platafor-
ma digital, els clients accedeixen 
als diferents comerços adherits a 
la iniciativa i als seus productes: 

“Ara comptem amb 8 comerços 
actius i 2 que es troben en pro-
cés, i de famílies tan diferents 
com la fruita, els cafès, les begu-
des, les pintures, l’estètica i el 
sector de la roba i complements”, 
segueix Olivares. 
El nou servei de compra i venda on-
line al municipi ha començat quan 
les mesures de seguretat i preven-
ció són essencials en tot el procés. 
Un procés que , en aquest cas, “és 
molt lleuger”: “El client confir-
ma la comanda, la qual és rebu-
da pel comerç, que l’accepta en-
viant l’avís al repartidor perquè 
la vagi a recollir. El client, d’altra 
banda, pot seguir des del seu per-
fil la comanda, tant des de l’app 
com des del web”. 
Tot aquest procés, segons expli-
ca Olivares, “està controlat per 
garantir la higiene tant en la 
recollida com en el lliurament 

El servei compta amb portal web i app mòbil (per a Android i iOS). > cEDIDa

dels productes”. En aquest sen-
tit, s’utilitzen equips de protecció 
individual per part de tots els tre-
balladors/es; el pagament es dur a 
terme a través de la targeta de crè-
dit en línia, i l’entrega s’efectua a la 
porta del domicili, “per eliminar el 

contacte entre el client i el repar-
tidor”. La recollida del repartidor 
també es controla amb distàncies 
de seguretat amb el personal del 
comerç, “qui lliura la comanda en 
una bossa tancada que el reparti-
dor no pot manipular”. 

JOVES | ESTUDIS ACADÈMICS

Jornades virtuals 
d’orientació acadèmica 
entre joves calderins 

Ara que s’està acabant el curs 
2019/2020 el joves que superin el 
segon de Batxillerat i quart d’ESO 
han de decidir cap a quines bran-
ques acadèmiques volen encami-
nar els seus estudis. 
Per aquest motiu, l’Espai Jove EL 
Toc i Aire EC han organitzat unes 
jornades d’orientació acadèmica 
virtual on els alumnes podran es-
coltar de primera mà com són els 

estudis relacionats amb les profes-
sions que es plantegen. 
Tot i que els estudiants ja reben 
orientació per part de professio-
nals, les joves voluntàries d’aques-
ta iniciativa podran explicar en 
primera persona la seva experi-
ència. Aquestes jornades es du-
rant a terme el 14 i 15 de maig i es 
poden seguir a les xarxes socials 
de l’Espai Jove El Toc.

EQUIPAMENTS MUNICIPALS | DESESCALADA 

Torna el Mercat Setmanal

El dimarts dia 12 de maig es reobri-
rà el mercat setmanal amb parades 
d’alimentació amb un canvi d’ubica-
ció, les parades se situaran a l’Avin-
guda Pi i Margall, entre el C/ d’Homs 
i la Pl. De l’Àngel. 
Aquesta mesura s’activa encara en la 
fase 0 de la desescalada i per mante-
nir les mesures de seguretat les pa-
rades hauran de mantenir una dis-
tància de 5 metres entre elles i hi 
haurà un recorregut obligatori per 
als ciutadans que hi estiguin com-
prant que haurà de situar-se al mig 
de la calçada, mentre que les perso-
nes que no comprin hauran de trans-
itar per la vorera de la seva dreta. 
També hi haurà agents cívics per 
controlar l’aforament de les parades 

i es demana a la població que utilit-
zi material de protecció individual 
com les mascaretes, guants, gel hi-
droalcohòlic i es recomana no tocar 
els aliments.
Amb el retorn del mercat setmanal 
el consistori reactiva el sector eco-
nòmic mentre es prepara un pla de 
convivència entre les terrasses de 
bars i restaurants amb les parades 
del mercat per quan Caldes pugui 
entrar a la fase 1 de la desescalada.

L’AJUNTAMENT REOBRIRÀ
EL 18 DE MAIG
Amb l’inici de la fase 0 de la deses-
calada, i sense saber la data en què 
Caldes de Montbui podrà entrar en 
la següent fase 1 del pla de transició, 

s’ha fet públic que l’Ajuntament cal-
derí tornarà a obrir les seves portes 
al públic el pròxim dia 18 de maig, 
així com també dels serveis munici-
pals presencials com l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania.

El dimarts 12 de maig es reobrirà el mercat amb parades d’alimen-
taciós a l’avinguda pi i Margall, entre el c. d’Homs i la pl. De l’Àngel

www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui  |   @AjCaldesMontbui  |   ajcaldesdemontbui
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Llista d’ofertes de 
feina  actualitzades 
el 08/05/2020

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’EMM Joan Valls
L’Escola Municipal de Música Joan Valls anima a totes les 
persones que tinguin un instrument de música, a sortir al 
balcó, el dilluns 11 de maig, a les 19 h, a tocar i a cantar la 
cançó«Bon dia», del grup Els Pets. Trobareu la partitura a 
la pàgina web de l’Ajuntament www.caldesdemontbui.cat
Enregistreu l´actuació i etiqueteu a l’Escola de Música 
Joan Valls i cada setmana a la pàgina web de l’Ajunta-
ment es publicarà un vídeo amb les vostres participacions.

Reobertura de la deixalleria
La deixalleria torna a obrir les portes a partir de dimarts 5 de 
maig amb un horari especial: dimarts, dijous i dissabtes de 
8.30 h a 14 h. Només es permetrà l’entrada d’un/a usuari/a 
per deixalleria en cotxe. Les persones usuàries hauran de di-
positar els residus seguint les indicacions dels operaris i de 
les operàries. Cal portar els residus degudament classificats 
i els mobles i voluminosos desmuntats. Hi haurà dos opera-
ris/operàries per deixalleria: un per atendre a les persones 
usuàries i l’altre per regular l’accés. La tornada del servei en 
aquestes condicions pot comportar que es formin cues a 
l’entrada i és per això que es demana a la ciutadania que no 
vagi de forma massiva els primers dies, faci un ús respon-
sable de les instal·lacions i segueixi les indicacions donades.

Condicions per a l’obertura al públic de comerç minoris-
ta (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria
A partir del 4 de maig, inclòs, s’ha autoritzat la reobertura 
al públic dels locals i establiments de comerç minorista i 
de serveis professionals, inclosa la restauració i l’hostale-
ria, amb determinades condicions de seguretat.  Consul-
teu les guies de bones pràctiques i protocols establerts a 
www.caldesdemontbui.cat

El Servei de recollida de mobles torna a la normalitat amb 
les freqüències habituals
A partir de l’11 de maig, l’Ajuntament torna a activar amb 
normalitat el servei de recollida de mobles amb les fre-
qüències habituals. Truqueu a l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania  T. 93 865 56 56 i allà us indicaran el dia i hores 
en què es poden deixar al carrer.

Suspès el Festival de Titelles Romà Martí
Davant la situació actual i atenent a les recomanacions 
emeses en relació al coronavirus l’Ajuntament de Cal-
des de Montbui ha decidit suspendre el Festival de Tite-
lles Romà Martí previst pel cap de setmana del 16 i 17 de 
maig de 2020.

La mascareta serà obligatòria al transport públic,
a partir d’avui.
A partir del dilluns dia 4 de maig, serà obligatori l’ús de la 
mascareta en el transport públic. En els casos de trans-

port públic regular, discrecional i privat complementari 
de viatgers en autobús, els vehicles no podran tenir ocu-
pacions superiors al 50%.

Manifest «Cooperació contra el coronavirus» impulsat des 
de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.
L’alcalde Isidre Pineda signa el manifest «Cooperació con-
tra el coronavirus» impulsat des de la Confederació de 
Fons de Cooperació i Solidaritat, reforçant el compromís 
del municipalisme amb els valors i els principis de la coo-
peració en temps de crisi.

Ensenya Caldes des de la teva finestra o des del teu balcó
El Museu Thermalia fa una crida a la ciutadania perquè en-
senyi Caldes des de la finestra o des del balcó durant aquests 
dies de confinament. Envieu una foto o un vídeo de 25 se-
gons presentant allò que veieu. Indiqueu el vostre nom i cog-
nom, ubicació i envieu-ho per WhatsApp al T.  617843675

Dades relatives al registre electrònic de l’Ajuntament
Les sol·licituds a l’Ajuntament de Caldes de Montbui du-
rant el període de l’estat d’alarma s’han fet de forma elec-
trònica per internet. Des del 14 de març de 2020 s’han 
presentat un total de 259 registres telemàtics a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania.

Des del 28 de novembre l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui és entitat de registre idCAT. Fins l’actualitat s’han ex-
pedit 854 certificats, dels qual 157 corresponent a l’any 
2020.  Atès que el certificat IdCAT s’ha d’obtenir presen-
cialment, actualment s’informa a les persones interessa-
des com poden fer-ho per obtenir l’idCAT mòbil, que és 
un tràmit 100% en línia. Aquest certificat permet iniciar 
els tràmits de l’administració pública per Internet.

S’activen més serveis de la Brigada Municipal de Parcs 
i Jardins i de la Brigada Municipal de Serveis Generals
La Brigada Municipal de Parcs i Jardins realitzarà a partir 
del 29 d’abril actuacions als espais verds, parcs i places 
després de 6 setmanes de confinament i la Brigada Mu-
nicipal de Serveis Generals iniciarà tasques de desbros-
sament a les urbanitzacions.

L’Agència Catalana del Consum obre un nou canal en línia 
per atendre consultes sobre afectacions de la crisi
de la Covid-19
Cada dia, de dilluns a divendres i de 12 a 13h, la ciutada-
nia pot formular consultes sobre consum, en directe, des 
del canal youtube.com/consumcat.
Mitjançant la plataforma YouTube Live, l’ACC posa a dis-
posició de la ciutadania el canal youtube.com/consum-
cat des del qual cada dia, de dilluns a divendres i de 12 a 

13h, es poden formular consultes en directe, relacionades 
amb afectacions en l’àmbit del consum, com ara la cancel-
lació de viatges o d’espectacles, dubtes relacionats amb 
les quotes de serveis que s’han deixat de prestar (gimna-
sos, acadèmies, etc.) o la detecció de males pràctiques en 
la venda de determinats articles, entre d’altres qüestions.

JOAC virtual: Jornades d’orientació acadèmica entre joves
L’Espai Jove El Toc i Aire EC organitza les Jornades d’ori-
entació acadèmica adreçades a alumnes de segon de Bat-
xillerat i quart d’ESO, aquesta vegada de manera virtual. 
Es faran del 14 al 15 de maig a les xarxes de l’Espai Jove 
El Toc. Accediu a la jornada en aquest enllaç https://linktr.
ee/EspaiJoveElToc 

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:

Puc anar a la deixalleria o baixar mobles i trastos vells 
al carrer?
Reobertura de la deixalleria: La deixalleria torna a obrir les 
portes a partir de dimarts 5 de maig amb un horari espe-
cial: dimarts, dijous i dissabtes de 8.30 h a 14 h. Només 
es permetrà l’entrada d’un/a usuari/a per deixalleria en 
cotxe. Seguiu les indicacions recomanades.
S’activa la recollida de mobles i trastos vells amb una re-
ducció respecte els dies i freqüències habituals. Les per-
sones interessades han de trucar a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania T. 93 865 56 56 i allà us indicaran el dia i 
hores en què es poden deixar al carrer.

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

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

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

L’Ajuntament informa

http://www.caldesdemontbui.cat/
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ls més de 40 dies de 
confinament arran 
la declaració de l’es-
tat d’alarma per la 
propagació de la 

Covid-19 han revolucionat el sec-
tor empresarial, i la manera com 
les empreses han mantingut el 
contacte amb els seus clients i/o 
consumidors dels seus productes. 
Un repte enorme pel qual no totes 
les organitzacions estaven plena-
ment preparades, de manera que 
han hagut de posar ràpidament fil 
a l’agulla, potenciant -ara més que 
mai- el màrqueting digital. 
Enric Mateo i Carme Noguera són 
els fundadors i CEO de Morethans-
ites, l’agència de màrqueting digi-
tal en actiu des del 2009. Abans 
d’aquesta data, ambdós treballa-
ven en empreses reconegudes i 
gaudien de les seves feines, però 
la crisi econòmica del 2008 va fer 
trontollar els fonaments que creien 
sòlids. Eren temps difícils però el 
matrimoni va decidir emprendre, i 
en un entorn que els tenia enamo-
rats: Caldes de Montbui.

Hi ha lloc pel màrqueting digital 
en l’àmbit municipal i/o pimes?
El màrqueting, i per extensió el 
màrqueting digital, té un paper fo-
namental en l’activitat de qualsevol 
empresa o institució, sigui gran o 
petita. Per tenir cura de la imatge 
de marca, per donar a conèixer els
productes o serveis, per establir 
una estratègia de creixement, per 
millorar l’experiència de l’usuari, 
per arribar a nous mercats o sim-
plement com a eina per reinven-
tar-se, ben utilitzat és un recurs 
amb possibilitats infinites.
Ara per ara, el màrqueting digital 
ja forma part de gairebé tot el que 
ens envolta. I en les darreres set-
manes, a causa de la crisi del coro-
navirus, ha experimentat un canvi 
de ritme determinant per a tothom.
Com heu vist afectat el món digi-

El canvi de paradigma en el 
món digital arran la Covid-19

E
Ivette Hijano

Entrevistem a Enric Mateo i carme noguera, cEO’s de l’agència de màrqueting digital de caldes, Morethansites

tal arran la pandèmia?
Ha estat un abans i un després. Les 
crisis sacsegen a tothom, d’una ma-
nera o d’una altra. Es viuen mo-
ments molt complicats, però també 
és un temps d’oportunitats, de 
canvi, de reflexions profundes i in-
novadores. S’ha produït una madu-
ració impulsada per una crisi sani-
tària, social i econòmica que ho ha 
canviat tot. No només ha passat en 
el nostre entorn proper, està suc-
ceint a tot el món; i no és un efec-
te transitori, més aviat és un canvi 
de paradigma que obre camins dels 
quals ja no hi haurà retorn.
Ha estat una sacsejada per a molta 
gent, a tots dos costats de la pan-
talla: hi ha molts consumidors que 
s’han llançat per fi a consultar i 
comprar a Internet; i hi ha mol-
tes empreses que han entès que 
calia dir: “Ep, estem aquí!”. Aque-
lla marca obsoleta, aquell lloc web 
abandonat, aquelles xarxes socials 
sense activitat... De cop, el màrque-
ting digital ha demostrat la seva 
funció essencial, que és connectar 
les marques i els consumidors.

Creieu que les empreses i/o co-
merços estaven preparades per 
una revolució digital com la que 
hem viscut aquests darrers dies?
Hem vist de tot: empreses que ja 
fa temps que entenen la revolució 
digital com un cúmul d’eines que 
els poden aportar molt; i d’altres 
negocis que ho han hagut de des-

Des de la declaració de l’estat d’alarma, la oficina de Morethansites està tancada, i el personal teletreballa per seguir prestant el servei als seus clients.> cEDIDa
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cobrir amb una sotragada com la 
de la Covid-19.
Aquesta crisi ha deixat molt clar 
en quin punt de la transformació 
digital estava cadascú, però també 
hem pogut veure qui ha sabut reac-
cionar amb agilitat per sortir-se’n 
d’una situació complexa. Hi ha 
hagut capacitats de reacció, can-
vis i superacions dignes de llibre, 
iniciatives espontànies espectacu-
lars i col·laboracions entre nego-
cis molt diferents que arrenquen 
un gran somriure d’esperança en 
el proïsme.

Quins beneficis aporta la digita-
lització en un negoci? 
Cada negoci i sector és un món de 
possibilitats. La digitalització ofe-
reix tants recursos i opcions que, 
de vegades, poden resultar para-
litzants si no les coneixem i no les 
sabem gestionar convenientment.
Si ens deixem assessorar i/o acom-
panyar per especialistes de confian-
ça, es pot fer un bon procés de digi-
talització que, sense dubte, aportarà 
noves oportunitats, perspectives in-
novadores, àmbits d’actuació im-
pensables en un entorn únicament 
físic, nous canals d’accés i clients po-
tencials que moltes empreses ni tan 
sols s’havien plantejat fins ara.

Com ha estat la vostra experi-
ència amb els vostres clients en 
aquests últims dies? 
L’experiència ha estat molt diver-

sa: hem viscut la tensió d’una llar 
d’avis, la resignació del tancament 
de restaurants, l’estrès de les far-
màcies, la dolça trobada de pro-
ductors amb el client final, la re-
invenció del sector mèdic... Hi ha 
hagut una mica de tot i cada cas 
és un món. Des de Morethansites 
hem teletreballat des del minut 0 
de la crisi, fent una tasca molt in-
tensa d’acompanyament i asses-
sorament als nostres clients per 
parar el primer cop amb diferents 
accions: notes de premsa, articles 
de bloc, comunicats a clients, re-
plantejament d’estratègies a les 
xarxes socials, etc.
Un cop passats els primers mo-
ments, amb més calma i a base de 
reunions virtuals, hem pogut esta-
blir mesures addicionals per adap-
tar els negocis a la nova situació.
Ara per ara, els serveis que més 
ens demanen són la renovació de 
pàgines web, la integració d’opci-
ons de venda en línia o opcions de 
lliurament a domicili i recollida al 
local per a bars i restaurants, així 
com nous models de negoci com 
consultes professionals en línia, 
agendes o directoris, etc.

Quin paper han tingut les xarxes 
socials durant el confinament i 
com preveieu que seguiran ?
Les xarxes socials són una fan-
tàstica eina de comunicació, que 
ben emprada, aporta moltes coses 
bones a tots els nivells: a particu-

lars, col·lectius, institucions, em-
preses... Durant el confinament, 
han tingut un paper determinant 
en la socialització de les persones 
que, sobtadament aïllades, han tro-
bat en les xarxes i en les aplicaci-
ons de videotrucades, una nova al-
ternativa per a comunicar-se amb 
l’exterior. En l’àmbit de l’empresa, 
cada setmana ha estat una rein-
venció i ha calgut estar molt atents 
al context per encaixar correcta-
ment els missatges de cada marca. 
Són dies que hem gaudit de piula-
des solidàries, de posts més pro-
pers i d’històries ben allunyades 
de la superficialitat que de vega-
des trobàvem a les xarxes socials.
Des de Morethansites estem con-
vençuts que, a partir d’ara, concep-
tes com proximitat i transparència 
tindran molt a dir i es premiaran 
especialment els continguts que 
aportin un valor real.

Quina conclusió extraurem, en 
l’àmbit digital, d’aquesta crisi 
sanitària en el món empresarial?
Hem viscut un abans i un des-
prés en l’àmbit digital que ens ha 
de moure al canvi. No podem es-
perar que situacions com aquesta 
ens sacsegin. Hem d’apostar per 
la millora continua, superar-nos 
constantment, en tots els àmbits, 
i deixar que el màrqueting digital 
entri a formar part definitivament 
de les nostres empreses, perquè és 
una eina de present i futur.

“Aquesta crisi ha deixat 
molt clar en quin punt de 
la transformació digital 
estava cadascú, però també 
hem pogut veure qui ha 
sabut reaccionar amb 
agilitat per sortir-se’n 
d’una situació complexa”

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

Des del divendres  1 de maig, els 
serveis funeraris santa susanna no 
han registrat cap defunció a caldes 
de Montbui

“Mai miro l’obra assegut 
al pati de butaques, pujo 
a dalt amb els tècnics, 
perquè no suporto que el 
públic em miri”

> Josep M. Benet i Jornet

La frase de la quinzena Passatemps en català

Quina opció és la bona? 

“—Has vist quin ram de roses 
m’han regalat per Sant Jordi? 
—Oh, ______ bonic!”

que què

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.

La Godra, la 1a bèstia de foc de Caldes.>  n. MaRTÍnEZ MOnnÉ

La situació actual provocada per 
la crisi de la Covid-19 ha fet deci-
dir a l’Ajuntament, seguint les re-
comanacions, anul·lar l’edició d’en-
guany del Festival de Titelles Romà 
Martí. La 23a edició del festival ti-
tellaire estava programat pel cap 
de setmana del 16 i 17 de maig però, 
tot i la “nova normalitat” no és pos-
sible ni responsable celebrar l’edi-

Se suspèn la 23 edició del 
Festival de Titelles Romà Martí 

Aquest any no es podrà repetir aquesta imatge, la plaça de la Font del Lleó seguint un espectacle de titelles > ?

ció d’aquest any. Haurem d’esperar 
per tornar a veure els espectacles 
de titelles adreçats a tota la famí-
lia, viure els espectacles de carrer 
i participar en les activitats que 
giren al voltant del món titellai-
re que cada edició es programen 
perquè les famílies puguin gaudir 
d’aquestes arts escèniques. El festi-
val de titelles va néixer amb el nom 

de Fira de Titellaires en homenatge 
a l’artista i titellaire Romà Martí, 
amb la voluntat d’esdevenir un 
punt de trobada i d’intercanvi dels 
titellaires de Catalunya. La prime-
ra edició del festival es va celebrar 
l’any 1993 i es va pensar com una 
trobada voluntària dels titellaires 
catalans per fer realitat el somni 
d’en Romà Martí.

FESTES I ACTES | INFANTS 

l’ajuntament de caldes ha comunicat l’anul·lació de l’acte, 
el qual estava programat pel cap de setmana del 16 i 17 de maig 

TROBADA DE LES BÈSTIES | BALL DE DIABLES

La Godra (no) celebra els 20 anys
Enguany, a la Trobada de les Bèsties, que hagués 
tingut lloc el 25 d’abril, hi havia una efemèride im-
portant a celebrar: el 20è aniversari de la Godra, la 
primera bèstia de foc pròpia que representa l’espe-
rit malèvol de la Font del Lleó. Però les circumstàn-
cies que ha generat la crisi sanitària que estem vi-
vint han fet que la celebració on la Godra havia de 
ser protagonista s’ha posposat fins que la situació 
ho permeti. Des del Ball de Diables s’ha fet un re-
cull d’imatges, dibuixos, escrits i jocs rebuts de cal-
derins i calderines per felicitar a la Godra pels seus 
vint anys. L’entitat, quan ho permeti la situació, farà 
una gran festa on la Godra rebrà totes les felicitaci-
ons que els calderins i calderines li han fet arribar. 
 
LA GODRA
Va ser creada per l’artista Dolors Sans, feta de fibra de 
vidre i amb 30 punts de foc, és un ésser mitològic que 
té cap de lleó, cua de serp i ales de rat penat. Al llarg 
dels seus vint anys, la Godra ha participat en desenes 
de trobades de bestiari i correfocs sobretot a Catalunya 
però també ha actuat a França. El seu nom significa 
“drago” al revés i que va ser escollit per votació popular.

BIBLIOTECA | CONTES I NARRACIONS

A les dotze, menja’t un 
conte!, una iniciativa 
de les biblioteques

La xarxa de biblioteques del Vallès Oriental ha engegat una nova iniciati-
va on s’ofereixen la narració de contes per a famílies que tinguin infants 
de més de tres anys. A les dotze, menja’t un conte!, va començar el pas-
sat dia 20 d’abril, i de dilluns a divendres, a les 12 hores, tal com indica el 
seu títol, es pot visualitzar en directe al compte d’Instagram de @biblio-
tequesvo. Cada biblioteca que participa d’aquesta nova proposta ha pro-
gramat una sessió i ha contractat el narrador, amb l’objectiu d’aconseguir 
una programació estable de narració de contes de qualitat perquè els més 
petits gaudeixin, des de casa, dels contes. El divendres 8 de maig hi ha la 
programació de la Biblioteca de Caldes de Montbui, amb la narració del 
conte Més que contes a càrrec d’Un conte al sac i es podrà visualitzar en 
directe a les 12 del migdia al compte @bibliotequesvo.

El conseller de cultura, Lluís Puig, en una de les seves intervencions. > cEDIDa

Un dels sectors més perjudicats durant la crisi sanitària de la Covid-
19 és el món de la cultura i el seu teixit associatiu. Davant la incertesa 
que viu el món de la cultura, el Centre Democràtic i Progressista va 
organitzar un col·loqui virtual al seu canal de youtube el passat dia 3 
maig. En aquesta conversa hi van participar Lluís Puig, Conseller de 
cultura a l’exili; Pep Morella, President de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya; Laia Cuscó, Regidora de cultura de l’Ajuntament de Cal-
des; Jaume Pieres, president del Centre Democràtic i Progressista, 
i va estar moderat pel periodista calderí, Xavier Serra. 
El consum de cultura durant el confinament s’ha transformat gràci-
es a les noves tecnologies, concerts en streaming, músics realitzant 
concerts des dels terrats, obres de teatre emeses en plataformes on-
line, però tal com apuntava el conseller Puig “la cultura requereix 
el contacte físic, el fet humà és bàsic”. Avui dia, el 70% dels ate-
neus federats ja superen els cent anys d’història i s’han vist obligats 
a readaptar-se i transformar-se quan s’han patit altres moments de 
crisi, per això, ara també s’hauran de reinventar per poder subsistir. 

COL·LOQUI | EL CENTRE

El repte de l’associacionisme cultural 
en temps de crisi pel coronavirus 

https://mowalanguage.com/es/
http://coralmemorial.com/
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