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El Museu Thermalia
reobre les portes al
públic aquest divendres
>P04

Noves línies d’ajut
adreçades a l’activitat
econòmica local
>P06

Laia Mercè, calderina
que dona veu a la
superació del virus
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Parlem dels efectes de la
pandèmia en la natura i
en el sector nupcial
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La nova
mobilitat
Caldes ha estrenat la
peatonalització del centre
aquest cap de setmana
>P02-03

Des d’aquest dissabte, els vianants han passejat per tota l’amplada de l’avinguda Pi i Margall. S’han habilitat senyalitzacions que indiquen la prohibició del pas a vehIcles a motor. > j. serra
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Una nova mobilitat per a una
CENTRE | ZONA DE VIANANTS

Caldes estrena la conversió de l’avinguda Pi i Margall en zona de vianants en dimarts i cap de setmana coincidint
Jordi Rius

D

imarts passat ja es va fer
una primera prova de coexistència entre el que és el
mercat setmanal –que des
del 12 de maig ocupa l’avinguda Pi i Margall- i les primeres terrasses de bars i restaurants del carrer, que
van poder obrir donat que el municipi
ja es troba en la fase 1 de desescalada.
Aquell dia, l’avinguda Pi i Margall ja es
va convertir en zona de vianants des de
la Plaça de l’Àngel fins al carrer Homs
entre les 6 del matí i les 16 hores. Aquest
cap de setmana, des de dissabte de 9 h
del matí fins a les 24 h de diumenge -l’horari que estableix l’ordenança municipal
que és quan s’han de tancar les terrasses- la conversió en zona de vianants
ha estat total, una mesura que també es
va estendre a ahir dilluns, festiu a Caldes per tractar-se de la Segona Pasqua.
La mesura estrella de convertir en àrea
de vianants l’eix del centre del municipi
és de fet una actuació que ja preveia el
Pla de Mobilitat però que s’ha accelerat amb motiu de la pandèmia. I l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, defensava
així l’adopció d’aquesta nova estratègia
de mobilitat: “Hem de posar les persones en el centre de debat per prioritzar la seva salut i seguretat. Són dies
excepcionals que requereixen de decisions fermes que poden ser complicades però que poden ser una oportunitat”. Pineda ha afegit que “hem
tirat endavant aquest pla de mobilitat amb aquest punt de provisionalitat que ens obliga la Covid-19”.
A més de facilitar la sortida de
la ciutadania al carrer i l’accés al comerç local de forma ordenada i amb
garanties, aquesta nova mobilitat persegueix facilitar la interacció social i
donar suport a la reactivació econòmica, minimitzar la contaminació acústica i ambiental de la zona més densament poblada i pacificar i ampliar el
centre històric.
GUANYAR ESPAI I CANVIS
DE SENTIT DE CARRERS
La conversió en zona de vianants de
l’avinguda Pi i Margall tres dies a la
setmana ha comportat que “les voreres hauran d’estar lliures perquè
la gent es pugui desplaçar sense
cap impediment i sense cap obstacle”, assenyala Jaume Mauri, regidor
d’Espais Públics i Sostenibilitat. Així,
una de les primeres mesures que s’ha
adoptat és reomplir els escocells que
envolten els arbres del carrer amb
sauló arran de la vorera. “D’aquesta manera tenim una vorera més
ampla, sense obstacles”, admet
Mauri. La mesura també s’ha pres a
l’avinguda Fontcuberta.
Aquesta nova mobilitat també
ha obligat a efectuar canvis de sentit
de carrers que persegueixen reduir
el pas del vehicles pel centre i que ja

El c. Major entre el torrent de Salze i la plaça de l’Àngel ha canviat de sentit i ara és de baixada. Els cotxes han de sortir pel carrer de les Escoles Pies. > j. serra

“Hem tirat
endavant aquest
pla de mobilitat
amb aquest punt
de provisionalitat
que ens obliga la
Covid-19”
Isidre Pineda,
alcalde de Caldes

són permanents. Així, el tram del carrer Major entre el torrent de Salze fins
a la plaça de l’Àngel canvia de sentit.
Els veïns, vehicles d’emergències i autoritzats poden anar del carrer Major
al carrer Asensi Vega i enllaçar amb
Font i Boet. La resta de vehicles que
baixin del carrer Major han de girar
cap al carrer Escoles Pies. Unes pilones col·locades a l’avinguda Pi i Margall,
a l’altura de la plaça de l’Àngel acotaran l’àrea els dies en què el carrer serà
zona de vianants. En els dies que es permeti el trànsit per l’avinguda Pi i Margall -dilluns, dimarts fora de l’horari del
mercat, dimecres, dijous i divendresels vehicles que circulin per l’avinguda hauran de girar cap a la dreta en el
moment d’arribar a la plaça de l’Àngel.
Un altre carrer que canvia de sentit és
el carrer Migdia “i ara anirà cap a sud,
cap a la plaça Moreu per donar sortida
als veïns dels carrers George Lawrence i Aparici”, sosté el regidor d’Espais
Públics i Sostenibilitat.
Com a propostes d’acció de caracter general, les recomanacions per anar
caminant per la dreta estaran indicats
amb senyalització vertical i horitzontal a les avingudes Pi i Margall i Fontcuberta, Passeig del Remei i als carrers Sant Pau, Forn, Font i Boet entre
d’altres. Aquests senyals horitzontals
també estaran pintats als passos de via-

nants per garantir la distancia de seguretat de dos metres entre les persones.
POSSIBILITAT D’AMPLIAR
TERRASSES
Una altra línia d’actuació és l’ampliació de terrasses i bars, a Pi i Margall
i plaça de l’Àngel. La resta de bars i
restaurants han de contactar amb Serveis Territorials per estudiar les possi-

bilitats d’ampliació. “Som conscients
de l’impacte econòmic que ha suposat la pandèmia per als bars i restaurants i hi posarem facilitats”, assegura l’alcalde de Caldes. En aquest sentit
s’ha refermat el regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat que ha subratllat
que “estudiarem cas per cas perquè
les voreres estiguin lliures. D’alguna
manera, estem agafant el que ja es-
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TRANSPORT PÚBLIC
En aquesta nova estratègia de mobilitat també es fixen uns criteris
tant per als usuaris com per les
companyies operadores d’autobusos i als taxistes. Així, és obligatori usar mascaretes als vehicles i parades, cal intensificar la
netejar i desinfecció de vehicles a
cada torn o jornada als busos i després de cada servei al taxi. D’igual
forma es recomana col·locar mampares als taxis per garantir la separació entre client i conductor i
que hi hagi hidrogel als vehicles.
També es recomana col·locar enganxines per ordenar les cues i les
distàncies a les parades de bus i
taxis i fer una senyalització interior dels autobusos per informar
sobre els seients disponibles. Els
autobusos han d’estar al 50% de la
seva capacitat, s’ha de garantir la
màxima separació entre els ocupants i ningú es pot asseure als
seients que hi ha just darrere del
conductor. També es preveu fer un
seguiment de l’ocupació del transport públic per si cal incrementar
el servei.
El Pla de Mobilitat també estipula com a bona pràctica el foment
de teletreball i la mobilitat activa
a les indústries i oficines dels polígons industrials i dels edificis d’oficines i facilitar el repartiment de
les compres establint espais i horaris de repartiment preferents.

Via principal

Sant Pau

LA ZONA BLAVA
ES REACTIVA
Des de dilluns de la setmana passada, s’ha reactivat la zona blava,
amb la recomanació de fer un ús
preferent de l’app ElParking i de
fer servir guants per manipular els
parquímetres. “Volem tornar a incentivar la rotació de vehicles”,
assegura Pineda. També està previst habilitar nous aparcaments
per a bicicletes i vehicles de mobiltat personal (patinets), hi ha la
previsió de pintar nous ciclocarrers -que se sumarien als ja existents de Font i Boet, plaça Catalunya, Sant Pau i Raval Canyelles-,
marcant la distància entre els ciclistes i també permetent la circulació de patinets. Pineda ha
afegit que, per poder aplicar tots
aquests canvis en la mobilitat i que
la ciutadania estigui ben informada “també estem treballant en la
contractació de dos nous agents

de mobilitat i civisme”.
L’alcalde de Caldes ha destacat que
moltes de les mesures que s’han
implementat “tenen un cost reduït o mínim i els únic costos destacables són la gestió de personal,
els agents de mobilitat i esforços
policia local” i defensa que aquesta nova normalitat “està feta des
de la racionalització, amb costos
molt menors”.

Carrers sense canvis

ési

amb la primera fase de desconfinament

Pi i Margall

nova realitat
tava previst al Pla de Mobilitat i
implementant-ho ara donat que
la crisi sanitària ens ha donat la
urgència de fer-ho ara”. En tot
cas, es prioritza que hi hagi prou
espai entre els vianants i aquells
que estiguin a les terrasses.
Un dels establiments que ha ampliat la superfície de terrassa aquest
dissabte és La Vallesana espai de
degustació, que ha posat sis taules sobre les llambordes de l’avinguda que doblen l’espai de les taules fixes de què disposa a la seva
tarima. El seu responsable, Marc
Miras, ha explicat que “ja ens
semblava bé convertir en zona de
vianants l’avinguda Pi i Margall
abans de l’esclat de la pandèmia i
ara, aquesta prova pilot, ens pot
donar molts indicadors de si pot
funcionar o no la mesura”. A la
part de la botiga, hi poden accedir
com a màxim tres persones.
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Albert San Andrés
El Thermalia és un dels indrets més
visitats de la nostra vila. Un museu
centrat especialment en l’art i el patrimoni, amb dues plantes que exposen les obres de Manolo Hugué, a
més d’un centenar d’obres de Pablo
Picasso. Situat en l’antic Hospital de
Santa Susanna, també organitza exposicions itinerants i alberga l’oficina de turisme de Caldes.
L’Anna Monleón és la directora del
museu i va passar per les entrevistes en viu d’Instagram del Calderí
per explicar-nos l’actualitat de la
cultura després del confinament.
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INSTAGRAM LIVE | THERMALIA

Anna Monleón: “En la cultura
sempre s’ha patit molt i ara ens
tocarà tornar a reinventar-nos”
La directora de Thermalia explica com han viscut la crisi per la Covid-19 des del museu

Com estàs vivint aquesta situació de confinament?
Al principi va costar molt acostumar-me. Mai vaig imaginar poder
estar 15 dies tancada a casa. A
hores d’ara ja ho porto amb normalitat, suposo que com tothom, adaptant-nos a aquesta realitat.

perior en termalisme i benestar.
En què ajudarà al sector local?
El termalisme a Caldes és molt important des de l’època dels romans
fins a l’actualitat. Hi ha una bona
franja d’oportunitat laboral en el
sector dels balnearis.

Costarà recuperar l’estatus anterior a la pandèmia?
Crec que serà difícil. L’agost dels
museus és del febrer al juny, quan
tenim les visites escolars. Tot això
s’ha perdut, ja que quan tornin no
vindran. Per tant, ha estat una pèr-

Que li cal a Caldes per a ser un
referent del termalisme, encara
més potent?
Caldes ha avançat molt amb el termalisme. El Safareig ha atret un
tipus de turisme que no teníem,
portant gent que d’altra manera no
vindria per a fer una estada d’un
dia. El Termes Victòria ha fet una
aposta molt forta amb l’Espai Cel,
dirigida a un públic més jove i en
general els balnearis treballen molt
bé i són molt competents. Què ens
falta? Potser l’oportunitat que ens
coneguin i això a vegades no sabem
per què passa. S’està treballant bé,
ja que en els últims 10 anys el sector ha canviat molt a la vila. Des de
la crisi de 2008, Caldes s’ha posicionat bé al mercat atraient a un públic que abans no venia, gent que
abans es desplaçava més lluny.

“L’opinió general és que
el 60% de la població no
està educada en l’art, ni
visita museus”

Parlant del Safareig, quan podrem tornar a banyar-nos?
Ho desconeixem, ja que encara no
es pot obrir ni per espai ni per aforament. Tots comencem a tenir ganes
i quan s’obri caldrà veure com respondrà la gent.

La cultura ha estat una de les
facetes més castigades per la
pandèmia. En quin estat es troba
ara mateix?
El que hem intentat ha estat obrir
el museu al màxim a la gent mitjançant les xarxes socials, que és el
mitjà que ens ha permès estar en
contacte amb la gent que ens coneix
i nous visitants que poden haver
descobert històries del Thermalia
i del municipi. Les xarxes ens han
ajudat a mantenir-nos vius.

dua important per la cultura. Hi ha
molts webinars on pots interactuar que fer i com fer-ho, però de moment no hi ha res clar i ningú sap
com respondrà la gent, tot i que els
museus ens posicionem com espais
saludables. No sabem que passarà
ni quina resposta tindre. Obrirem
amb horaris més reduïts i ens anirem adaptant segons la demanda.
Ens haurem d’adaptar a la nova realitat i oferir el que la gent demandi.
Parlant d’art, la societat està
educada en la sensibilitat i les
emocions o s’està perdent aquest
valor davant de la necessitat de
les coses materials?
L’opinió general és que el 60% de la
població no està educada en l’art, ni
visita museus i el que es fa des dels
museus li costa molt arribar. Sempre he defensat que tinc uns companys de feina molt emotius que
són capaços de fer que la gent vibri
i s’emocioni amb l’art i el patrimoni

del museu. Això és un valor afegit de
Thermalia. La gent que forma part
de l’equip és gent que viu la seva
feina i és capaç de fer emocionar i
educar a la gent perquè s’emocioni.
En quina situació es troben els
museus i els seus treballadors?
Depèn dels museus. En el cas de
Thermalia tots som treballadors
municipals. La realitat de la majoria dels museus és que tenen empreses subcontractades per oferir
servei al públic i a les escoles. En
aquest cas han hagut de suspendre l’activitat, però en el nostre cas
tots hem continuat treballant fent i
totes les activitats les hem fet entre
tots. Però cada realitat és diferent,
els museus petits ja partíem de públic i pressupostos més reduïts, no
patirem mai tant com els grans. No
teníem cues a la porta i ho viurem
diferents. Els museus de la comarca
són més petits i ho viurem bastant
millor que els grans de Barcelona o
d’altres províncies.

exposició d’homenatge a un artista
de Sant Feliu de Codines, que malauradament ja no està entre nosaltres, i que s’havia d’inaugurar el
divendres 13 de març. Aquesta inauguració no es va fer i s’ha suspès
per fer-la més endavant durant la
fira de nadal. Divendres i diumenge
de la fira teníem previst inaugurar
l’exposició de Santiago Sierra sobre
els presos polítics que va ser censurada a ARCO i que mitjançant l’Associació de Suport de Raül Romeva
havíem aconseguit portar-la a Caldes. Ara ens plantegem tornar a fer
una inauguració virtual i allargar-la.
D’altra banda, l’exposició permanent de termalisme l’obrirem però
sense inauguració. De moment, fins
que no canviem de fase no podem
fer visites guiades, però ens plantegem fer servir les xarxes socials per
a fer difusió del patrimoni: parlar de
la font de lleó, de les obres d’art de
Manolo Hugué o de l’exposició de
termalisme. A mesura que comencem anirem programant activitats.

Divendres 5 de juny s’obrirà
Thermalia amb entrada gratuïta. Com serà aquesta reobertura?
En el moment de tancar teníem tres
inauguracions previstes. Una d’elles
era a la sala Delger, on es feia una

Des de Thermalia vau ser els artífexs de la iniciativa “ensenya
Caldes des de la teva finestra i el
teu balcó” per tenir documentada la pandèmia. Com valoreu
l’acollida que ha tingut?

Estem molt contents de l’acollida.
Quan fas una proposta no saps mai
l’acollida que tindrà, però la quantitat de vídeos i fotos que hem rebut
ens ha deixat molts satisfets. Ens va
sorprendre la diversitat d’imatges
rebudes, que són un bon recull per
poder-ho mostrar de portes enfora
de Caldes. El fet que el Ramon Soler
ens posés la música als vídeos li va
donar un altre toc.
Tindrà rèplica en el museu?
De moment no està previst, però es
dipositarà en l’arxiu històric. Per
festa Major la idea és fer una exposició a partir de les imatges antigues de Caldes desapareguda i
aquestes imatges poden complementar l’exposició.
A més, sou l’oficina de turisme
de la vila. En quina direcció s’ha
de moure aquest sector a curt
termini? I mirant al futur?
Crec que aquest estiu serà de turisme de proximitat. Penso que la
gent tindrà ganes de sortir, però és
un misteri per tothom i s’haurà de
veure com evoluciona, com hem fet
durant la pandèmia.
Aquest pròxim curs, l’Institut
Manolo Hugué cursarà el grau su-

Una altra faceta del museu és
l’edició de catàlegs i llibres sobre
les exposicions. Teniu previstos
quins seran els pròxims?
Intentem que de cada exposició
de producció pròpia editar un catàleg. En les primeres edicions no
ho vam fer i teníem la sensació de
perdre tota la producció de la feina
de recerca després de desaparèixer l’exposició. La intenció és ferho amb totes les exposicions pròpies. Els PDF estan disponibles a
la web per la consulta.
Quins projectes de futur hi ha?
Hi ha projectes, però hem de veure
quin pressupost quedarà. Tenim
moltes coses aturades, però a hores
d’ara avançar que farem és molt difícil. No sabem el pressupost fins a
final d’any ni el del pròxim i com a
administració hem de treballar amb
un pressupost. Idees hi ha moltes
i anirem informant. En la cultura
sempre s’ha patit molt i ara ens tocarà tornar a reinventar-nos pel que
ha passat.
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PLA DE XOC | MESURES POST-COVID

Noves subvencions per a l’economia local
El govern calderí activa cinc línes d’ajudes adreçades a l’activitat econòmica de Caldes
Al matí del dijous 28 de maig, Isidre
Pineda, alcalde de la vila termal, ha
anunciat en roda de premsa telemàtica la creació de cinc noves línies de
subvenció, i dos convenis, que s’habiliten amb el propòsit de contrarestar els efectes devastadors de la crisi
generada per la pandèmia mundial, i impulsar la reactivació econòmica local.
La primera d’aquestes cinc línies
de treball, impulsades per l’Ajuntament de Caldes, i també la més
important monetàriament parlant,
va adreçada a les activitats econòmiques, és a dir, “tota aquella activitat que s’hagi vist afectada per
l’esclat de la crisi, des d’empreses,
comerços, autònoms,... i comptarà amb una partida de 220.000€”
explicava Pineda. La segona línia,
“també important” és la destinada
al comerç local i de proximitat, de
100.000€, “que esperem que ajudi
a realitzar campanyes de reactivació del nostre comerç, que en
el fons és vida de Caldes de Montbui”, seguia l’alcalde. La tercera
línia d’ajut s’adreça a bars i restaurants, dotada de 45.000€. La quarta línia es destinarà al CIE (Centre
d’iniciatives Empresarials), amb
30.000€, i la cinquena i última de
les línies de subvenció s’adreça als
marxants del mercat setmanal, per
un import de 38.000€.

Isidre Pineda, alcalde Caldes, atenent als mitjans de comunicació en la roda de premsa del 28 de maig. > YOUTUBE

La convocatòria de les bases per
optar a les cinc subvencions adreçades als diferents sectors es durà
a terme al mes de juliol, i la seva
resolució s’efectuarà cap al mes de
setembre per tal que al mes d’octubre es puguin efectuar els ingressos pertinents.
A aquest volum d’ajudes concretes
també s’hi sumen dos convenis per
al reforç de la funció social: un amb
la Fundació Santa Susanna, amb

un import de 36.000€ en dos anys;
i un altre amb l’Escola Bressol Peixets, amb un import de 15.000€ per
un any.
EL PLA D’UN MILIÓ D’EUROS
Aquestes cinc línies de subvencions són les primeres actuacions
detallades en el Pla de xoc econòmic dissenyat pel Govern local,
destinat a fer front als efectes econòmics de la crisi generada per la

ANC CALDES | DRETS CIVILS

Segueix la lluita, amb mascaretes i estelades
Després de més de setanta dies
sense reivindicacions, l’Assemblea
Nacional Catalana va tornar a reivindicar-se als carrers i les places
d’arreu de la geografia catalana
i l’ANC de Caldes no va voler faltar a la cita, reunint a una trentena de persones a la plaça de l’Àngel
aquest dimarts a les 20:00 h.
La presència de mascaretes, gels,
la distància de seguretat i el repartiment de llaços i cartells entre els
manifestants va contrastar amb les
terrasses plenes dels bars, que després de l’entrada en fase 1, no tenien cap espai buit al vespre de dimarts. Aquesta va ser la primera
manifestació a la vila des del decret
de confinament, que ha traslladat
el dia de celebració del primer dijous de cada mes a tots els dimarts
al vespre, a instància de la convocatòria d’àmbit estatal.
Josep Maria Ibars, coordinador
local de l’ANC Caldes va explicar
a aquest mitjà que “ha estat una
aturada sobtada, imprevista i involuntària que ens ha agafat a
peu canviat. Totes les reunions,
manifestacions i mobilitzacions

Manifestants a la plaça de l’Àngel, amb mascaretes i distància. > A. S. ANDRÉS

han estat suspesos, però en cap
cas s’ha trencat l’esperit que hi
ha en les persones que tenen un
ideal. Per tant els nostres ideals
segueixen igual de vius”.
Sota el lema “ens hi van els
drets, ens hi va la vida, ara independència” i a ritme de La Tuerca Rap del mallorquí Valtònyc,
la trentena d’assistents van ame-

nitzar l’estona reivindicativa de
la primera de les jornades dels dimarts: “Ara arrenquem les convocatòries de dimarts, mentre
estigui vigent la campanya de
reivindicar els drets civils i individuals, on ens sumarem durant el que duri. Els actes a diferents poblacions en diferents
dies se seguiran fent”.

pandèmia de la Covid-19, i que suposen una despesa de 500.000 €, la
meitat del milió d’euros que pretén
l’Ajuntament destinar a la recuperació econòmica local. “El Pla de
Xoc de Caldes és un dels plans
més ambiciosos del Vallès. Som
sensibles al que hauran patit
molts dels treballadors, comerços, bars i restaurants del municipi en aquests temps d’incertesa”, puntualitzava l’alcalde.

ERC CALDES | IG LIVE

L’alternativa per
aquest estiu
Laia Cuscó, regidora de Cultura, Joventut i Normalització Lingüística, i Pep Busquets, regidor
d’Educació, Serveis Socials i Escaldàrium van desvelar -des de la plataforma d’instagram Live, dimecres passat- alguns interrogants
refrents a l’estiu que viurem enguany, arran la pandèmia.Hi haurà
activitats aquest estiu? “Sí, però
hem de tenir clar que no serà un
estiu com el d’abans. Caldrà seguir les normes i ser molt prudents. Hi haurà activitats però
sense aglomeracions, sent molt
respectuosos per poder arribar a
la Festa Major el mes d’octubre”.
En aquests moments, el consistori
es troba en fase de valoració, tant
pel que fa a la possible obertura
dels centres educatius i de les escoles bressol municipals en la pròxima fase 2, com també en el recull
d’idees per oferir un estiu alternatiu en l’àmbit cultural: “Estem valorant propostes com el cinema a
la fresca, però encara no podem
dir sí a res”.
Ara per ara, “la situació és molt
complicada i trista”. S’ha cancel·
lat el Festival de Titelles del mes
de maig, tampoc es viurà Escaldàrium tal com estava previst, ni
el Festival de Música Molí de l’Esclop. Aquest últim s’emplaça a la
tardor, però en el seu lloc “s’està
treballant en una proposta al juliol, molt original, que té a veure
amb el maridatge”.
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El PPC proposa el seu propi Pla de Xoc
El passat 22 d’abril, el govern calderí feia públic que s’estava treballant en un Pla de Xoc Econòmic, dotat d’1 milió d’euros, que es destinaria a pal·liar els efectes de la pandèmia en l’àmbit local. En aquest
pla s’enumeraven un seguit de mesures fiscals, econòmiques i socials, algunes de les quals se seguien treballant amb els col·lectius afectats per concretar-se al llarg dels dies, i així va fer-se -amb detall- dijous passat, en roda de premsa amb els mitjans locals i comarcals.
Des del PPC, liderats per la regidora Montse Romano, es lamentava
que “el govern d’ERC no compti amb la resta de grups municipals
per tal de fer una reestructuració del pressupost”, segons deien
en un comunicat el 15 de maig, on reclamaven “més concreció i màxima transparència” envers les accions que es té previst prendre.
Aquest dilluns 25 de maig ha estat el torn dels populars de Caldes,
que s’han emplaçat la seva pròpia queixa als d’Esquerra fent públic
el seu particular Pla de Xoc per pal·liar els efectes de la Covid-19. Es
tracta d’un pla de 34 mesures econòmiques, socials i fiscals les quals
pretenen aportar solucions a “famílies, comerciants, pimes i autònoms, entre d’altres”.
En l’àmbit de promoció econòmica, per exemple, els populars proposen habilitar un punt d’informació telemàtic per assessorar els ciutadans que ho requereixen en l’accés a les diferents ajudes o bonificacions; també proposen crear un Pla de Turisme per aprofitar els
fluxos de turisme local que es preveuen; establir l’ús gratuït d’espais
públics municipals per a l’organització d’esdeveniments empresarial
i modificar les ordenances per permetre als comerciants una major
flexibilització horària.
Dins l’àmbit social, es proposa fer un seguiment diari de l’estat de les
persones grans i dependents; establir línies d’ajut a les famílies dels
habitatges socials; crear un Pla de Rescat Social per adaptar-lo a la
futura situació de crisi econòmica; activar un Pla de Reforç de Neteja
Municipal; un Pla de Xoc en els centres escolars, i instal·lar dispensadors de gel higienitzant a les instal·lacions municipals.

Ivette Hijano
Han passat més de 70 dies des de
l’esclat de la pandèmia del coronavirus, i tot just fa un parell de setmanes que, en l’àmbit més general,
els casos positius de Covid-19 s’han
estancat. Segons les autoritats, les
xifres són cada vegada més favorables, per la qual cosa la població està
gaudint, de manera progressiva, d’un
desconfinament esglaonat. L’important, però, és trepitjar amb fermesa cada passa que fem cap a la nova
“mobilitat”, tal com diria l’alcalde de
Caldes, Isidre Pineda, per no reviure
una situació que per molts i moltes
està sent un veritable calvari: contagis en diversos membres de la família, alguns d’ells de gravetat que han
requerit ingrés hospitalari i, fins i tot,
la mort sense un acomiadament dels
seus éssers estimats.
Aquesta pandèmia passarà a la història, i la Laia Mercè, una calderina
de 29 anys, responsable del servei
farmacèutic de la Fundació d’Acollida Santa Susanna, espera poder
explicar-la algun dia als seus néts
i nétes amb el to de quan saps que
l’anècdota té un final feliç: “Vaig
patir el coronavirus, pèrò li vaig
guanyar la batalla!”

COVID-19 | TESTIMONI

Laia Mercè: “Tot i els
símptomes, no imaginava que
pogués estar infectada”
La calderina de 29 anys és un dels casos a la vila que ha superat la Covid-19
La veritat és que no. No coneixia
a ningú que personalment estigués contagiat, només una amiga que
presentava símptomes semblants.
Suposo que va poder passar en
algun moment que anés a Barcelona, per exemple, però és molt difícil de saber atenent les dues setmanes prèvies en què no es presenten
símptomes, tot i que el virus ja està
fent la seva feina.

Laia, com et trobes?
Ara mateix bé, totalment recuperada
sense cap símptoma relacionat amb
la Covid-19.
I en el teu cas, com va començar
a cursar la malaltia?
La setmana després que es decretés l’estat d’alerta, el diumenge 22
de març, vaig llevar-me amb molt
mal de cap i amb una espècie de
tos seca, sense mucositat. Aleshores vaig prendre’m la temperatura,
però pensant que no tindria febre.
Efectivament, estava a 38’5º C,
però vaig pensar que el més segur
és que fos un procés gripal. Van començar a passar els dies, i el mal
de cap seguia molt present –tot i
no ser incapacitant-, amb pics de
febre que van desaparèixer cap al
tercer o quart dia. Seguia la tos
seca i una sensació de fatiga i dolor
muscular generalitzat.

“Vaig llevar-me amb
molt mal de cap i amb
una espècie de tos seca,
sense mucositat. (...)
estava a 38’5º C ”

Els símptomes van anar canviant?
Sí, cada vegada tenia menys tos. De
cop i volta, vaig notar que no tenia
olfacte. De seguida vaig pensar que
tenia el nas tapat o que era una possible al·lèrgia perquè, insisteixo, no
pensava que pogués ser coronavirus. Mentre esmorzava, vaig ser
conscient que no notava el sabor del
menjar, només la textura i si estava
dolç o salat. Aleshores començava
a dir-se que la pèrdua de l’olfacte i
del gust també eren símptomes de
la Covid-19, i vaig començar a sospitar que podia estar contagiada.
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També aleshores notava que no em
quedava satisfeta amb la quantitat
d’oxigen que respirava, com si hagués corregut un esprint. De tant
en tant, havia de fer una respiració
molt àmplia, però quan vaig començar a fer-ne dos o tres per minut, definitivament vaig pensar que això no
era normal. Em va passar pel cap
que fos una reacció psicosomàtica
per tota la informació a la qual estàvem exposats.En aquest punt, vaig
trucar al CAP i hi vaig anar perquè
em fessin la prova de concentració
d’oxigen a la sang. Amb els resultats,
em van confirmar que era un possible cas de contagi de Covid, però
no tenien tests per comprovar-ho.
Van dir-me que tornés a casa i deixés passar els dies, valorant l’evolució dels símptomes. De manera
progressiva, vaig començar a trobar-me millor i a recuperar l’olfacte i el gust.
Així doncs, la malaltia va cursar
com un tipus de procés gripal...
Vas seguir algun tractament?
Res en especial. Vaig estar prenent
paracetamol i corticoide inhalat.
També vaig estar cuidant la meva
alimentació, procurant la ingesta de

vitamina C, recomanada en processos gripals, i molts vegetals i hortalisses, que aporten molts antioxidants.
Però al final, mai has tingut la certesa d’haver-te contagiat?
Sí. Després de dues setmanes de
baixa laboral des d’haver presentat els primers símptomes, vaig
tornar a la feina plenament recuperada. Uns dies després, els voluntaris de l’ONG Open Arms van
venir a la Fundació Santa Susanna per fer-nos els tests a residents
i treballadors. Vaig pensar que a mi
no em serviria de massa, perquè si
havia de ser positiu, ja l’havia passat. Finalment, vaig donar positiu!
Així doncs, vaig quedar-me aïllada
a casa, evitant el contacte amb els
meus pares i germà, persones amb
les quals convisc i amb qui abans
havia estat compartint l’entorn
sense precaucions. Des del centre
de salut em trucaven cada dos dies
per fer-me el seguiment. Tres setmanes després, em van fer la prova
al CAP de Sant Fèlix de Sabadell i
finalment el resultat va ser negatiu.
Imagines com vas arribar a contagiar-te de coronavirus?

Què en penses de la creença que les
persones joves no estan tan exposats a patir la Covid-19?
Evidentment, una persona gran,
possiblement medicada i amb alguna patologia, presentarà un sistema immunològic més feble. És
esperable que la probabilitat de supervivència en persones grans sigui
menor que en persones joves, però
també és cert que aquestes últimes
no estan exemptes de poder patir
casos severs o, fins i tot, morir per
coronavirus. El problema al qual
ens enfrontem és que es tracta d’un
virus molt nou que no s’ha pogut investigar massa. Hem vist com persones contagiades han presentat
símptomes diferents, el comportament del virus també ha estat diferent, i fins i tot la corba del temps
en què han transcorregut els símptomes ha pogut ser diferent. Això fa
difícil qualsevol predicció.
Suposo que especialment en el
teu cas no ha de ser plat de bon
gust creuar-te amb persones al
carrer que no respecten les mesures de prevenció...
Crec que no es respecta massa la
distància social. Se’ns ha donat
unes directrius molt senzilles:
estar a casa i evitar el contacte
amb altres persones. Però tot i ser
tan fàcil, hi ha molta gent que no ho
ha complert.
Preveus un possible rebrot?
Sí, hi haurà rebrot. Ja molt abans de
l’inici de la desescalada, la gent no
respectava les normes establertes.
I què me’n dius de l’actuació del govern? Creus que ha sabut estar a
l’altura de les circumstàncies?
En certa manera, no. Però també
entenc que ha estat una situació absolutament inesperada, per la qual
ningú estava preparat. En aquest
punt, crec que té major culpa el govern anterior arran les retallades en
el sistema sanitari. Aquí és on realment hem punxat, perquè si ens

comparem amb altres països, com
Alemanya -on les xifres han estat
molt més baixes-, veiem com el que
falla és l’estat del nostre sistema
sanitari. I evidentment, no és culpa
dels professionals, sinó del fet de no
disposar de suficients recursos, ni
materials ni humans.
D’altra banda, la Fundació Santa
Susanna ja fa dies que és residència verda. Com heu viscut aquesta
pandèmia des de dins?
Quan em vaig incorporar a la feina
encara hi havia casos de coronavirus, i mentre estava de baixa laboral també feia el seguiment de pacients. Aleshores, sentia una sensació
de por al fracàs; por a no superar la
situació. A final, són els nostres residents, persones amb qui estableixes
vincles molt forts. Tots els treballadors i treballadores ens hem bolcat
moltíssim per protegir-los.

“Sí, hi haurà rebrot. Ja
molt abans de l’inici de
la desescalada, la gent no
respectava les normes
establertes”

I quin és l’ambient que es respira
ara a la Fundació?
Molt més relaxat, tot i que seguim
sent molt estrictes amb els protocols.
No abaixem la guàrdia.
Creus que podrem extreure alguna conclusió d’aquesta pandèmia,
des del punt de vista més humà o
en el sentit de comunitat?
Crec que la pandèmia ens ha alertat de coses molt importants.
D’una banda, nosaltres, com a éssers humans, ens considerem poderosos, que tenim el control del
planeta i dels recursos naturals. I
al final, un virus, que és quelcom
minúscul, ha retingut a la humanitat per por a morir si surt al carrer. Crec que és una lliçó molt gran
d’humilitat: podem ser poderosos,
però sempre que la natura ens ho
permeti. D’altra banda, també ha
estat una alerta molt important per
veure com tenim el sistema sanitari: com més l’hem necessitat, pitjor estava. Aquesta pandèmia ens
ha de fer més conscients, i no hauríem d’oblidar mai que hem hagut
de passar per aquí.
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ERC Caldes de Montbui

Convenis i
subvencions
municipals per fer
front a la crisi

E

n el Ple municipal
de dijous passat
vam aprovar un seguit de mesures antiCovid-19 o per fer
front a la crisi social i econòmica
que està deixant la crisi sanitària
d’aquesta pandèmia. Entre elles,
destaquen dos convenis: 18.000 €
per la Fundació Acollida Santa Susanna (la residència) que ha de permetre ajudar a fer front a algunes
de les despeses inesperades causades per la Covid-19 i 15.000 €/any
per fer un Conveni amb l’Escola
Bressol Els peixets (concertada) on
més d’una cinquantena de famílies porten els seus infants 0-3 anys.
L’objectiu és que els pares no hagin
de pagar la quota mensual mentre
no hi hagi classes, igual com s’ha
fet amb l’Escola bressol La Lluna i
la del Gegant del Pi (ambdues públiques). L’ajuda respon a la necessitat de poder mantenir totes les
escoles en vida perquè, de no ser
així, en el pròxim curs 2020-2021,
faltarien 50 places al municipi.
Més enllà d’aquests convenis,
també es va aprovar dotar econòmicament les partides que permetran posar en marxa cinc línies de
subvencions que creiem són molt
necessàries. D’una banda s’ha fet
una provisió de fons (que no vol dir
que s’hagi de gastar tota la partida) de fins a 150.000 € per compensar el Club Natació Caldes que és
l’actual gestor de les instal·lacions
municipals del Complex Esportiu de Les Cremades. La llei obliga els Ajuntaments a compensar
aquestes pèrdues econòmiques
després de validar les xifres presentades pel gestor. També s’han
reservat fins a 38.000 € per compensar els marxants del mercat
municipal per bonificar la taxa de
via pública mentre no hagin pogut
dur a terme la seva activitat i fins
a finals d’aquest any. Pel mateix
serviran els 30.000 € destinats al
CIE (Centre d’Iniciatives Empresarials) i els 45.000 € que podran
demanar tots aquells establiments
que tenen terrasses a la via pública i que han hagut de tenir tancat.
Es crearà una altra línia de subvenció més general, dotada amb
220.000 € per a totes aquelles activitats econòmiques (PIMES, autònoms..., etc.) que s’han vist perjudicades pel coronavirus i finalment,
una de 100.000 € pels establiments
comercials destinada a ajudar-los
a fer promocions que dinamitzin
i ajudin a atraure clients als seus
comerços, bars o restaurants.
Seguim desenvolupant un pla de
xoc valent!

PSC Caldes de Montbui

Més de 3.400.000
de prestacions
aprovades

E

l SEPE ha reconegut
més del 98% de totes
les prestacions dels
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ER.T.O.) presentats des de l’inici de la pandèmia fins al dia d’avui i ja
estan abonades als treballadors i treballadores afectades. El ritme de reconeixement actual al S.E.P.E. ha recuperat la normalitat, pràcticament no hi
ha prestacions pendents de reconèixer
més enllà de les que s’estan esmenant
per errors detectats en les seves dades i
les que han entrat diàriament de noves,
i que s’estan reconeixent.
Els errors detectats són aliens al propi
S.E.P.E. i es tracta, habitualment, de
fallades en els números de document
d’identificació dels treballadors o en
altres dades de la informació relativa
als mateixos treballadors i treballadores incloses als E.R.T.O. A més gràcies
a l’acord assolit amb les entitats financeres, les prestacions pendents ja estan
sent abonades al mes de maig, atès que
el reconeixement és diari. Amb aquesta
iniciativa, les persones en que la prestació pendent hagi estat reconeguda pel
S.E.P.E., no hauran d’esperar fins al dia
10 de juny per cobrar la prestació, com
es venia fent històricament en el S.EP.E.
i es realitza una actualització diària amb
les entitats bancàries. Aquest conveni,
signat amb les entitats financeres i publicat al mes de maig al B.O.E., se suma
a l’acord ja assolit a l’abril per avançar a
principis de mes el pagament habitual
de la prestació. Per últim l’Acord Social
aconseguit amb els agents socials suposa la pròrroga dels E.R.T.O. fins al 30 de
juny. A partir d’aquesta data, la Comissió tripartida que s’ha creat gràcies a la
iniciativa del Govern socialista de l’Estat adoptarà les mesures necessàries en
cada moment. El manteniment de l’ocupació és una prioritat pel Govern de l’Estat en aquesta crisi sanitària. I, queda
palès com es demostra amb les condicions que les empreses han d’acceptar
per poder aplicar E.R.T.O. Les empeses s’han de comprometre a mantenir
els llocs de treball durant sis mesos un
cop tornin a l’activitat , hauran de ser un
exemple de responsabilitat i transparència fiscal (no poden estar domiciliades
en paradisos fiscals) i no podran repartir dividends als seus accionistes. Així
el Govern Socialista defensa continuar
amb els E.R.T.O. com a instrument per
a la reconstrucció, ampliar la cobertura
per desocupació i aprofundir en el treball a distància i la corresponsabilització.
Sempre en el marc del Diàleg Social i en
connexió permanent amb Europa. A diferència de la crisi de 2008, estem apostant per destinar recursos públics per a
la protecció laboral. Les polítiques d’austeritat i retallades ens condemnarien a
una generació perduda.

CUP - Caldes

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Retallar la sanitat
mata

Junts per Catalunya davant la darrera prorroga de
l’estat d’alarma

No es pot
confondre
informació amb
transparència

D

urant els darrers
mesos, l’arribada
de la pandèmia de
covid-19 ha deixat
més al descobert
que mai les mancances del nostre
sistema sanitari: anys de retallades i privatitzacions han debilitat
la nostra sanitat pública, perjudicant tant les professionals que hi
treballen com totes les persones
que en som usuàries. Tot això afavorint, a més a més, l’enriquiment
d’unes poques butxaques, gràcies a
l’enfortiment del sector privat.
Darrerament, arreu del país s’han
fet massives les convocatòries
d’aplaudiments en reconeixement
a la tasca del personal sanitari, així
com de moltes altres treballadores de sectors diversos, gràcies a
les quals hem pogut tirar endavant
durant el confinament: personal de
neteja, administratives, pageses,
caixeres de supermercat, mestres
i tantes d’altres que han seguit treballant per cobrir les necessitats
bàsiques de tota la població. En el
mateix sentit, la Generalitat de Catalunya atorgarà la Medalla d’Honor
als professionals sanitaris, a fi de reconèixer la feina realitzada a primera línia per fer front a la pandèmia.
Tanmateix, des de la CUP creiem
que cal anar un pas més enllà, i que
el millor reconeixement a la feina
feta és una aposta en ferm per reforçar el nostre sistema sanitari i
les condicions de treball de totes
les professionals que en formen
part. És per això que passem del
simbolisme a la proposta: l’augment salarial per a les treballadores de la salut. Així doncs, hem proposat una iniciativa parlamentària
que esperem que es voti el més
aviat possible perquè pugui tenir
efectes aquest mateix any.
Moltes de nosaltres fa massa temps
que advertim que retallar la sanitat mata, i per desgràcia així s’ha
constatat. És per això que cal un
compromís ferm per revertir la
situació, començant pel nostre
Ajuntament. Així mateix ho reivindiquen al nostre municipi les
companyes de Caldes en Lluita,
que demanen la finalització de les
obres del CAP a fi de garantir un
espai segur tant per a les treballadores com per a totes les usuàries.
Més enllà de qüestions de competències, ens correspon a totes organitzar-nos i lluitar per una sanitat
100% pública i de qualitat.

D

es de JxCat es valora
com a “insuficient”
l’acord fet públic dissabte passat entre
el Govern espanyol i
ERC per prorrogar l’estat d’alarma.
Considerem que no es donen les
condicions per aprovar-lo ja que el
Govern de PSOE-Podemos no dóna
sortida cap de les nostres reivindicacions i manté l’estat d’alarma
en els termes que l’hem estat denunciat fins ara. Cogestió o cogovernança és menys que autonomia.
No hauríem de conformar-nos amb
el que és clarament insuficient. És
un acord que només incorpora 1
dels 40 punts que reclama el president Torra i, per tant, és un acord
que pot ser legítim per a ERC però
que clarament és molt insuficient
per a JxCat”.
Cal ser conscients que les decisions de partit no són acords de
govern, encara que siguin de formacions polítiques que formen
part del Govern de la Generalitat i, per tant, no el comprometen. Tot i així, aquest acord ens
concedeix competències que ja
ens pertanyen i contempla alguns
aspectes en condicional que fan
témer que no es compliran. Evidentment, JxCat manté tot el respecte a les decisions que prengui
ERC, però val a dir que ens sorprèn molt que, després de com ha
actuat el Govern espanyol manllevant les competències a la Generalitat, es continuïn fent acords
que són clarament insuficients
per a Catalunya”.
Aquesta nova pròrroga de 15 dies
aborda de forma rellevant la gestió
de la fase 3, tot i que és molt probable que bona part de Catalunya no
entri a aquesta fase abans de dues
setmanes. A més, el text torna a
incloure el concepte “d’autoritat
competent delegada”, el que significa mantenir la subordinació total a
Madrid. Respecte els mecanismes
de participació de les CC.AA., s’inclou la gestió dels fons europeus
que, de fet, ja s’està duent a terme
mitjançant una comissió específica. Per tant, és un acord que no té
contraprestacions per a la ciutadania i que ens porten de nou a un recolzament a canvi de res. Un recolzament a un govern que, després
de la gestió de l’última pròrroga on
va amagar els pactes a uns i altres
socis de votació, ha perdut la poca
credibilitat que li quedava.

E

l passat 22 d’abril el
govern local va fer
públic els mitjans
de comunicació,
que s estava treballant per la creació d un pla de xoc
econòmic destinant 1 millor d’euros
per tal, de pal·liar la crisi econòmica creada per la COVID-19.
Transcorregut aquest temps al govern locaal no ens ha fet arribar
el citat pla de xoc,i només tenim
constància de l’ aprovacio d’un
nou Calendari fiscal on el govern
ajorna tots els rebuts de taxes impostos a partair de setembre (excepte l’Impost de vehicles, que finalitza l’1 de juliol).
També, s’ha obert un espai de diàleg amb el sector comercial calderí per tal de definir un projecte de
mesures de suport al comerç local.
Es destinaran 200.000 € a dinamització i a foment del comerç local,
que no sabem com es destinarant.
Des del grup municipal del PPC reclamem més concreció i màxima
transparència envers les acciones
que té previst prendre el govern
local, no es pot confondre informació amb transparència.
Demanem el govern que sigui un
govern valent i amb iniciativa pròpia per tal d’ajudar el patit comerç
calderí, està clar que les partides
de despesa que hi ha plantejades
en el pressupost d’aquest any han
quedat desfasades i cal reconduint
moltes d’elles i activar mecanismes
per ajudar al nostre comerç local i
a potenciar els Serveis Socials. Cal
crear una línia d’ajuts directes el
patit comerç, pymes i titulars de llicències de taxi, en funció del nombre de treballadors i de si ha hagut
de cessar la seva activitat durant
l’estat d’alarma
Lamentem un cop més que el govern d’ERC no compti amb la resta
de grups municipals per tal de fer
una reestructuració del pressupost
corrent, fen ús de la seva majoria
i fent un ple extraordinari on tan
sols es dona comte d’un seguit de
decrets d’alcaldia.

* Aquest és l’escrit corresponent al
Calderí difgital del 15 de maig, perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició
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màxim de 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades. Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

A reveure
Santa Susanna

artIcle d’opinió

Dos de maig

> Anna Harder i Relat

He estat gairebé un any treballant a la Fundació Acollida Santa Susanna d’educadora
social i just en plena pandèmia m’ha sortit
una oportunitat i he hagut de marxar-ne. La
meva experiència ha estat molt enriquidora
i volia compartir-la públicament.
Des de bon començament em va meravellar
la tendresa amb la que cuiden les àvies i els
avis. Totes les treballadores sense excepció (sanitàries, auxiliars, tècniques, infermeres...) mimen i cuiden els residents amb
molta entrega i estimació.
Acomiadar-me de Santa Susanna en un moment tan delicat de la pandèmia ha estat
trist. He marxat amb la sensació de deixar
el vaixell on tothom està remant a doble
torn per arribar a port sans i estalvis. L’entrega de tot el personal és absoluta.
Aquest país no sap el que té amb la gent que
treballen a les residències. És un tresor que
l’hauríem de valorar més entre tots. Els familiars dels residents de Santa Susanna ho
saben prou bé i hi confien plenament.
La Fundació Acollida Santa Susanna (i per
extensió la Fundació Santa Susanna i la
Fundació sociosanitària Santa Susanna)
hauria de ser un referent de les residències. Si l’hagués de definir amb una sola paraula no podria perquè Santa Susanna és
tendresa, respecte, atenció, generositat i,
sobretot, EQUIP.
A reveure i moltíssimes gràcies per vetllar
per la nostra gent gran.

A partir d’aquest any no només
recordarem la data del dos de
maig pels afusellaments tan ben
immortalitzats per la pintura de
Francisco de Goya, sinó també
perquè va ser el primer dia que
ens van deixar sortir de casa per
poder fer esport o anar a passejar pel bosc després de tres setmanes de confinament. Després
d’una primavera plujosa tot està
ufanós: camps de blat puntejats
de roselles, clapes de verd arreu
i les herbes i arbres que han envait camins i senderols.
Ara ja ens queda lluny el dos
de maig, el dia a partir del qual
vàrem començar a respirar, a
agafar aire. També de manera literal, després de tantes setmanes d’espessor.
Ara ja estem a la Fase 1, aquella que segons l’ordre ministerial de torn permet fer sortides a
la natura en grups de deu persones però ai làs resulta que només
es poden fer si es contracta una
empresa especialitzada en aquest
tipus de turisme. Com no podia
ser d’altra manera la FEEC, la
Federació d’entiats excursionistes de Catalunya ha posat el crit

maria núria revetllE
periodista

“Es permeten en aquesta
fase reunions de fins a deu
persones a les terrasses dels
bars i als domicilis particulars però està expressament
prohibit fer senderisme”

al cel, igual com hem fet tots els
que ens agrada caminar i gaudir
de la natura.
I és que aquestes alçades de tant
d’estat d’alarma ja ens havia quedat clar que hi havia normes arbitràries i que s’escapaven al sentit
comú i aquesta n’és una. És a dir
que es permeten en aquesta fase
reunions de fins a deu persones
a les terrasses dels bars i als domicilis particulars però està expressament prohibit fer senderisme, pràctica que es fa en un
espai força més obert que una
casa o un bar.
Algú entèn la norma? No hi ha
al darrera del fet de permetre
només fer això a les empreses
una justificació mercantilista?
I la paradoxa més gran de totes
és que aquestes empreses tampoc poden fer-ho ja que els seus
clients provenen essencialment
de l’area metropolitana i no
poden desplaçar-se en aquesta
fase fins al Pirineu.
No són poques les vegades que
el govern ha hagut de rectificar
durant aquest estat d’alarma,
aquesta norma seria una altra de
les que també hauria de canviar.
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FASE 1 | RESTAURACIÓ i HOSTALERIA

Torna l’ambient de carrer amb les terrasses plenes
La vila de Caldes es volca amb el sector de la restauració arran la reobertura en la fase inicial de la desescalada

La setmana passada es donava el
tret de sortida al sector de l’hostaleria i la restauració amb el permís de reobertura de les terrasses
a l’aire lliure a partir de la fase inicial. I els calderins i calderines no
els han deixat de banda.
La imatge de les terrasses
plenes ha escenificat les ganes contingudes, després de tants dies de
confinament, de retrobar-nos per
conversar entre cafès o refrigeris. Una avinguda Pi i Margall de
gentada ordenada, respectant les
distàncies de seguretat, però gaudint del sol de primavera i la cultura de bar.
Tot i l’autorització en aquesta nova fase, les limitacions encara
són evidents: l’ocupació del 50% de
les taules permeses en l’any immediatament anterior a la base de la
corresponent llicència municipal i,
en qualsevol cas, assegurant la deguda distància física de almenys
dos metres entre les taules. Només
es permet un màxim de 10 persones juntes i en cap cas es pot consumir a dins del local.
No obstant això, la resposta a
Caldes ha estat unànime, a la qual
també s’hi ha sumat el Projecte
Mexcla’t, entitat organitzadora de
la Via del Pintxo que enguany no
podrà celebrar-se en les dates previstes, entre el maig i juny. #TornenElsBars ha estat la seva proposta
de suport al sector de la restauració, “on hem volgut fer un efecte
crida perquè la gent torni a omplir les terrasses dels nostres
bars i restaurants i, d’aquesta

“Estem al teu costat”,
la nova campanya
promocional de Shop
in Caldes

Caldes ha recuperat l’enyorada vida de poble, gràcies als nous permisos de la Fase 1. > J. SERRA

manera, ajudar al comerç local
a recuperar la seva facturació”,
explica Carlos Martín, de Projecte Mexcla’t.
Per a la campanya, l’entitat ha
editat un vídeo promocional que ja
està circulant a les xarxes socials,
i també ha organitzat un concurs.
En aquest “es demana a la gent
que es faci una fotografia als es-

tabliments que visitin i, utilitzant l’etiqueta #TornenElsBars,
puguin entrar en un sorteig d’un
àpat per a dues persones al local
de restauració que l’afortunat o
afortunada decideixin”, segueix
explicant Martín.
La iniciativa de l’entitat persegueix l’objectiu “de promoure
la restauració local” mentre se

segueix treballant en una de les
seves activitats estrella, La Via del
Pintxo: “Estem estudiant la manera de dur a terme l’edició d’enguany que, tot i canviar de dates
i intentar que es pugui fer al setembre, no s’organitzarà si no es
té la certesa que es puguin complir totes les mesures de seguretat establertes”, advertia Martín.

Divendres passat 29 de maig la
marca Shop in Caldes – Compra a
Caldes, que representa al comerç
calderí, estrenava la nova campanya
“Estem al teu Costat” amb un vídeo
publicat al canal de Youtube i a través
de les xarxes socials. Amb aquesta
nova iniciativa de promoció, el
comerç local “envia un missatge a la
ciutadania calderina en el que agraeix
poder seguir comptant amb ella per
seguir endavant i, alhora, es posiciona
com un sector que té cura de la seva
gent, la gent de Caldes de Montbui”,
explica el consistori en un comunicat.
“Estem al teu costat” és el missatge
essencial que ciutadania i comerç
comparteixen amb l’objectiu que el
comerç de proximitat i la ciutadania
avancin cap a la superació d’aquesta
crisi sanitària i econòmica, una crisi
en la qual el sector comercial ha patit
greus conseqüències amb pèrdues
importants pel fet de veure’s obligat
a l’aturada de la seva activitat en
temps de confinament.

FASE 1 | EQUIPAMENTS MUNICIPALS

La Biblioteca Municipal torna a obrir, però amb limitacions

Amb l’inici de la fase 1 de la desescalada està previst que les biblioteques públiques poden tornar a
obrir. Molt lluny de poder recuperar la normalitat en l’ús d’aquests
equipaments, la seva obertura en
aquesta fase està marcada per les
de recomanacions i obligacions
concretes que hauran de mantenir els ciutadans.
La Biblioteca de Caldes torna a
obrir avui, dimarts 2 de juny, però
amb una limitació de les activitats
que es poden realitzar. També
s’hauran de respectar les mesures
de distanciament social i les mesures d’higiene individual com el rentat de mans amb aigua i sabó o els
gels desinfectants.
Mentre Caldes estigui en la fase
1, els serveis que oferirà l’equipament municipal són el servei de
préstec i el retorn de documents.
Aquests serveis es podran realitzar amb cita prèvia, per tal d’evitar aglomeracions de gent o cues

d’usuaris, i per la devolució de documents és necessari fer-ho a través de les bústies de devolució de
la biblioteca. L’horari també s’ha
modificat i estarà oberta els dilluns, dimarts, dijous i divendres
de 16 h a 19.30 h i els dimecres de
10 h a 13.30 h.
ELS GUANYADORS/ES
DEL CONCURS ANIMA’T
Una de les iniciatives que va portar a terme la Biblioteca de Caldes la passada diada de Sant Jordi
va ser un concurs de contes curts,
l’Anima’t. Adreçat a infants de 3 a
14 anys els relats curts no podien
superar les 250 paraules i també
es podien presentar amb àudios de
veu sense superar el minut de gravació. “L’ocell màgic”, de la Bruna
Ramoneda Marín i “Les ulleres d’en
Nil” d’Aina Rodríguez Baraldés són
els contes guanyadors d’aquesta
edició i el resultat es pot veure a
les xarxes socials de la biblioteca.

CULTURA | CONVOCATÒRIA

S’activa un cens cultural calderí

Il·lustració de “L’ocell Màgic”. Cedida

La regidoria de cultura de l’Ajuntament de Caldes de Montbui vol generar un cens del sector cultural calderí amb l’objectiu de conèixer tots
aquells professionals que es dediquen al sector de la cultura professionalment, ja sigui a temps complet o a temps parcial de l’àmbit artístic
del sector. Amb aquest llistat de professionals, l’Ajuntament, vol incentivar sinergies i dinàmiques d’aquest sector al municipi. Amb aquesta
crida als professionals del sector cultural, el consistori vol generar un
cens de tots els artistes de Caldes. S’ha establert un formulari on es demanen les dades dels professionals i/o de les companyies i a quin sector artístic pertanyen poder formar part d’aquest cens cultural calderí.
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L’alenada d’aire fresc del planeta
MEDI AMBIENT | COVID-19

L’aturada arran la pandèmia del coronavirus ha estat altament beneficiós per al medi ambient arreu del món

La naturalesa i els espais verds han estat els grans beneficiaris del confinament humà arran la pandèmia del coronavirus. A Caldes de Montbui, la natura també ha respirat. > Q. PASCUAL

Ivette Hijano

L’

impacte de la pandèmia del coronavirus
també té una lectura
positiva d’abast mundial. Potser només
una, però de vital importància per a
la salut de tot el nostre ecosistema.
Fàbriques tancades, autopistes buides, carrers desèrtics i molt
silenci, l’estampa que s’ha reproduït progressivament a arreu del món
mentre el coronavirus viatjava a una
velocitat desenfrenada. Sembla paradoxal el fet que el què ha estat devastador per a l’ésser humà, hagi
estat una alenada d’aire fresc que
amb tanta urgència segueix necessitant el medi ambient.
La disminució dels desplaçaments en vehicles de motor, de la
producció industrial i del consum
s’han traduït en una dràstica disminució dels nivells de contaminació
atmosfèrica, amb un aire més pur,
aigües més netes i cels més clars.
Aquest fet s’ha evidenciat amb infinitat d’imatges, com per exemple,
les dels canals de Venècia amb aigües cristal·lines; la millora de la
qualitat de l’aire a la Xina i a altres
grans ciutats de tot el món arran les

imatges de satèl·lits publicats per
la NASA i l’Agència Espacial Europea, o les grans quantitats de vídeos
i fotografies on es veu com la fauna
salvatge ha ocupat els carrers i ciutats. Sense anar més lluny, s’han vist
ramats de porcs senglars o cérvols
pasturant amb tota tranquil·litat pel
ben mig dels pobles del Vallès.
No ha estat necessari, doncs,
recorrer a dades científiques per
fer-nos conscients d’aquest canvi
en la natura i en el nostre entorn.
Si més no, encara s’ha fet més evident a les grans ciutats com Barcelona. Segons les mesures realitzades
pel departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya, en el
dia 23 de març els nivells de CO2 de
la ciutat comtal havien reduït fins a
un 75% respecte al seu nivell habitual, i el diòxid de nitrogen havia baixat entre un 70 i un 80% respecte al
període anterior a la crisi. “Aquestes dades, simplement reflecteixen quelcom de sentit comú: si
no hi ha trànsit ni empreses en
funcionament, la contaminació
baixa molt. Ara cal que escollim
si volem viure en un entorn contaminat o no, i actuem en conseqüència. Cada vegada, per exemple, que triem el transport públic
o desplaçar-nos a peu o en bicicle-

ta dins del nucli urbà estem evitant l’emissió de gasos contaminats” explica Jordi Martín i Forns,
quart tinent d’alcalde de Caldes i
regidor d’Habitatge, Sostenibilitat
i Ecologisme, Urbanisme, Activitats
i Recursos Humans de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui.
A la vila termal no es tenen
punts de mesura i, per tant, dades
quantificables que puguin mesurar
l’impacte positiu del confinament
obligat arran la pandèmia en el municipi. “Això és perquè a Caldes no
hi ha grans empreses contaminants ni artèries de contaminació amb molt de trànsit”, segueix
el regidor de Sostenibilitat i Ecologisme, qui afegeix que “no obstant
això, és evident que durant el confinament la contaminació s’ha reduït a tot arreu, i també a Caldes”.
La natura s’ha imposat a l’activitat humana, però només momentàniament mentre érem tancats a casa de manera obligada per
les autoritats sanitàries i policials.
Amb la desescalada, la tendència
torna als seus nivells d’origen. Com
diu Martín, “quan recuperem la
normalitat de funcionament de
la societat, recuperarem també
els nivells de contaminació “normals””. I aquí, segons diu Martín,

és on resideix la clau: “la contaminació és fruit de l’activitat humana. Per tant, és evident que si
nosaltres la provoquem, nosaltres la podem evitar”. I com ferho? Doncs “prenent mesures per
a reduir l’emissió de gasos contaminants. El canvi climàtic ja
ha començat i, per tant, s’ha de
passar a l’acció individualment i
també col·lectivament”.
Ara més que mai són vitals les
polítiques de sostenibilitat i medi
ambient que minimitzin els efectes devastadors del canvi climàtic
en l’àmbit mundial. De fet, Caldes
de Montbui va declarar l’emergència climàtica per unanimitat al
consistori en el Ple del passat mes
de desembre. “Va ser important,
transcendental, perquè Caldes
s’alineava de manera unànime
amb un dels objectius de desenvolupament sostenible més rellevants i actuals”, deia Isidre Pineda,
alcalde de la vila termal en roda de
premsa a finals del 2019, i afegia que
“l’emergència climàtica no és un
repte, sinó una obligació de les administracions i de la ciutadania”.
Amb aquesta declaració,
l’Ajuntament de Caldes va prendre
el compromís d’impulsar polítiques
clares i contundents per contribuir

a l’assoliment dels objectius en matèria de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017. En
aquest sentit, “des del govern local
ja hem iniciat tot un seguit de mesures de les quals podem destacar
la redacció del Pla Local d’Acció
Climàtica i la creació de l’Oficina Local d’Acció Climàtica” explica Martín, el regidor responsable
d’aquesta àrea.
Al marge, però, de les polítiques o accions que pugui emprendre l’administració, seria pertinent
que, com a societat, es prenguessin
conclusions arran aquest canvi en
positiu del medi ambient derivat
de la nostra inactivitat momentània. Un d’aquests aprenentatges
que destaca Martín és el teletreball. “Amb el confinament, moltes empreses, i també el mateix
Ajuntament, han pogut mantenir bona part de la seva activitat
amb els escriptoris virtuals i les
videotrucades, eines que tot i existir, no utilitzàvem tan freqüentment. Tenim la possibilitat d’evitar molts desplaçaments, cosa
que ens farà més eficients i alhora afavorirem al medi ambient”.
Per tant, “hauríem de seguir utilitzant-les amb intensitat un cop
acabi el confinament”.
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esdeveniments | noces

La pandèmia de la Covid-19 obliga
a l’ajornament de molts casaments
Es preveu que a la fase 3 es podran fer casaments de fins a 150 persones a l’aire lliure i fins a 75 en espais tancats
Mireia Clapers

S

ón moltes les parelles
que havien planejat el
“sí, vull” per aquesta
primavera-estiu. Organitzar un casament
no és fàcil, i s’ha de planificar amb
molt de temps, hi ha molts detalls
a tancar i proveïdors amb qui contar. Reservar el dia, escollir i decidir on se celebrarà el banquet, els
convidats, les invitacions, el fotògraf, les flors...
La crisi sanitària del coronavirus ha fet esclatar tota la il·lusió i
dedicació que moltes parelles havien posat en els preparatius per celebrar el dia on el seu amor seria el
protagonista. Moltes núvies tenen
el vestit per al seu gran dia guardat dins d’un armari amb l’esperança de poder posar-se’l abans que
finalitzi aquest any, però encara,
avui en dia, hi ha molta incertesa
de com i quan es podrà celebrar la
festa de l’amor. Des de la declaració de l’estat d’alarma el passat 13
de març moltes parelles s’han vist
obligades a suspendre el seu casament i moltes d’altres a buscar
una data alternativa en el calendari “el 95% dels nuvis amb dates
pròximes han decidit canviar
la data del casament” ens explica Joan Anglí, director general del
Grup Victòria, que d’altra banda és

“Intentem donar-los
la millor alternativa
possible i, sobretot,
empatitzar amb la
situació que estan vivint”
Joan Anglí
Director del Grup Victòria

mostra optimista perquè la confiança que dipositen les parelles en
els seus espais “és una bombona
d’oxigen per encarar el segon semestre d’aquest any i el pròxim
2021”. Tanmateix, sector de les
noces es mostra preocupat davant
d’aquesta situació, ja que no es pot
posar l’economia per davant de la
salut, però reconeixen que “hi ha
una manca de mesures clares i
contundents i sobretot mesures
per garantir els llocs de treball
i la viabilitat de les empreses,
en especial, les dels sectors més
afectats” apunta Anglí.
La manca d’informació oficial
i el poc marge de temps que tenen

L’espai Molí de l’Esclop i el Mas de Can Riera encara hauran d’esperar per celebrar-hi casaments. > Laia Ylla

les empreses dedicades al sector
nupcial fa difícil preveure quan, de
forma efectiva, es podran realitzar aquests esdeveniments. En el
cas del Grup Victòria la seva prioritat és, per un costat, garantir la
salut de les persones que treballen
i visiten les empreses del seu grup,
garantir la supervivència de l’empresa i, també, garantir els llocs de
treball de les persones que formen
el Grup Victòria. Fins que la nostra regió sanitària no entri a la fase
del segon nivell de la desescalada
es podran realitzar casaments de
fins a 50 persones a l’interior i fins
a 100 persones a l’exterior, però altres condicionants afectaran les celebracions, com els desplaçaments
fora de la província, que continuen limitats fins a entrar a la fase 3.
El Grup Victòria, des de l’esclat de la crisi, s’ha posat a disposició de totes les parelles que havien
reservat els seus espais per “intentar donar-los la millor alternativa possible i, sobretot, empatitzar amb la situació que estan
vivint”. La parròquia calderina de
Santa Maria ha vist com aquesta
pandèmia també afectava les parelles que decideixen casar-se per
l’església. Habitualment, a l’església de Caldes es realitzen de 10 a
15 casaments a l’any, i majoritàriament, les parelles s’inscriuen entre
els mesos de febrer i de març per
casar-s’hi. Just abans de l’esclat de
la crisi provocada per al coronavirus la parròquia de Santa Maria
de Caldes tenia 3 casaments programats, el primer per al mes de
febrer que es va poder realitzar
amb normalitat, però els dos restants s’han hagut de posposar per
als mesos de setembre i octubre.
Si tot va bé, i els tempos de
les desescalades es poden complir amb seguretat, és molt possible que a mitjans de juny entrem a
la fase 3 on, com indica el Boletín
Oficial del Estado, els casaments es
podran celebrar amb un màxim de
150 persones en espais a l’aire lliure o de fins a 75 persones en espais
tancats, sempre que no se superi
el 75% de l’aforament del recinte.
Però, tot i això, durant la celebració dels casaments també s’hauran
de complir les mesures d’higiene i
prevenció establertes per les autoritats sanitàries, s’haurà de mantenir la distància social, higiene de
mans i l’ús de mascaretes. Però les
celebracions que impliquin un servei d’hostaleria i restauració també
hauran d’ajustar-se a les condicions
i mesures de seguretat per aquests
establiments establertes a la fase 3.
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Informar durant la pandèmia
Tot i la dificultat dels moments que hem viscut durant els darrers 70 dies, des del Calderí hem seguit publicant
edicions en format digital a través dels canals en línia. Confinat però teletreballant, tot l’equip ha seguit actiu per
oferir als calderins i calderines un seguiment exhaustiu dels últims esdeveniments. Les vuit edicions digitals,
publicades una a cada setmana, poden ser consultades a www.calderi.cat i a través de les xarxes socials del mitjà.

fotos: J. SERRA | Q. pascual
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ajornament | Escola d’Adults El Roure Gros

Oferta formativa per al curs 20/21
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NOTÍCIES BREUS

La crisi sanitària impedeix la realització de la jornada de portes obertes
Redacció

E

l dia 4 de juny estava prevista la jornada de portes obertes
de l’escola municipal d’adults però, tot
i que el municipi ja es troba amb
fase 1, a conseqüència de la crisi
sanitària i els centres educatius
encara tancats, s’han anul·lat seguint les mesures dictades per al
PROCICAT, que recomana que
les persones majors de seixanta anys, franja d’edat habitual
al Roure Gros, no hi puguin assistir. Per aquest mateix motiu
també s’ha ajornat el període de
preinscripció pel curs 2020/2021.
Durant el mes de juny l’equip de
l’escola farà un seguiment telefònic
o telemàtic per informar i orientar als alumnes actuals del centre,
i un cop acabat el curs, el dia 19 de
juny, realitzaran entrevistes personals als alumnes que vulguin fer un
canvi formatiu o quan l’equip directiu de l’escola ho consideri necessari per ajudar a l’alumne. Des de
la declaració de l’Estat d’Alarma,
tot i que el centre ha estat tancat,
l’activitat formativa s’ha realitzat a
distància. Els professors de l’escola durant el confinament s’han relacionat amb els seus alumnes amb
l’ús de les tecnologies, tot i que inicialment, ha va ser un repte que
els alumnes s’adaptessin a la nova
situació amb la utilització dels dispositius i les seves aplicacions per
anar seguint el curs. Els 308 alumnes de l’escola d’adults han anat re-

AJUDES | GENT GRAN

Ajuts per al lloguer per a persones grans

Alumnes de l’escola municipal d’adults durant un taller. > CEDIDA

bent propostes formatives per correu electrònic, grups de WhatsApp
o mitjançant trucades telefòniques
aquells alumnes que no tenen possibilitat de connectar-se via telemàtica. Les propostes formatives
que han anat realitzant són de caràcter voluntari i només el grup
d’alumnes que prepara les proves
d’accés al CFGM i els alumnes que
es preparen per a l’obtenció del
GES han hagut de seguir les tasques educatives obligatòriament.
Per al curs 2020/2021 l’equip de
professors de l’escola ja treballa

per planificar l’oferta formativa i
com a novetats, El Roure Gros inclourà un tercer nivell d’alemany,
equivalent al nivell A.2.2 del Marc
Europeu Comú de Referència de
les llengües. També hi haurà una
nova oferta cultural en l’àmbit de
les ciències i una nova oferta cultural de Teoria i Història del Catalanisme. Tanmateix, s’ampliaran
algunes de les ofertes formatives
com l’Anglès 3, que equival al nivell A.2.2, informàtica 2 i mòbils i
tauletes que també s’oferiran en la
franja horària del matí.

covid-19 | TOUCH RYGBY I EL CENTRE

Campanya solidària per recollir aliments
La flama taronja i el Centre Democràtic i Progressista han iniciat una campanya solidària per recollir aliments en favor de Creu Roja de Caldes, que serà l’encarregada de distribuir-los. La crisi provocada per la
pandèmia del coronavirus està afectant a molta gent,
per això, l’entitat fa una crida a la solidaritat calderina per poder fer un recapte de brics de llet i conserves de peix. Aquests aliments es poden dipositar al
Centre, Ateneu Democràtic i Progressista i també
als patrocinadors de la secció de rugbi del Centre, la
Ferreteria Boluda, ubicada a l’Avinguda Pi i Margall,
i a Digitech Caldes, situada al carrer Montserrat. En
aquests moments de crisi el Touch&Ruby i El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista reivindiquen
la solidaritat, el suport i el bon veïnatge per ajudar a
les persones més vulnerables que pateixen l’impacte i la incertesa que ha portat aquesta crisi. L’esport
i la cultura donen suport al poble i reivindiquen els
principis ateneístics i els valors del rugbi, com són
el companyerisme i el suport mutu. Aquest recapte
durarà unes quatre setmanes i Creu Roja de Caldes
serà l’encarregada de fer arribar els aliments a les
famílies i a les persones més vulnerables.

S’obre la convocatòria per a sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans de l’any 2020. El termini per
presentar les sol·licituds és fins al 3 de juliol. Aquestes subvencions
per al pagament del lloguer són per facilitar l’accés i la permanència
en un habitatge en règim de lloguer a persones de seixanta-cinc anys
o més en risc d’exclusió social. Estan dirigides a persones que siguin
titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin seixanta-cinc anys o més. La quantia mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del lloguer (lloguer concertat)
i l’import que hauria de pagar (lloguer just). Si l’import de l’ajut és
igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà
del 40% de l’import de la renda de lloguer amb un màxim de 200 € i
un mínim de 20 € mensuals. Per tramitar aquesta subvenció s’ha de
fer de manera presencial a l’Oficina Local d’Habitatge, demanant cita
prèvia trucant al número de telèfon 93 865 55 99.

COOPERANTS | WEBINAR

Cooperants calderins expliquen la
pandèmia sobre terreny
Demà, dia 3 de juny a les 18 h, l’Ajuntament de Caldes organitza una
trobada virtual, des del seu canal de Youtube, amb els cooperants calderins a terreny, per explicar com estan vivint la situació de la pandèmia provocada per la COVID19 i l’impacte que té en projectes, programes de cooperació i acció humanitària. Aquesta crisi global, segons
tots els indicadors, tindrà un gran impacte als països i pobles amb
alts índex de pobresa. Els cooperants calderins que ja han confirmat
l’assistència són Arnau Baulenas, des del Salvador, Joan Serra des de
Mèxic i Josep Artigas des del Senegal. Amb aquest acte, la Regidoria
de Cooperació del consistori, vol oferir un debat virtual on els cooperants puguin explicar la seva visió de com s’està vivint aquesta situació d’afectació de la pandèmia, quin impacte està tenint en els projectes de cooperació i quins són els reptes de futur de la cooperació.

OBRES | TALLS ACCÉS

Afectacions en el trànsit

Els punts de distribució recolliran els aliments. > CEDIDA

A causa de les obres de millora de la rotonda de la C-59 a Palau-solità
i Plegamans, aquesta setmana, de dilluns a dimecres, hi haurà afeccions de trànsit. Sempre es mantindran a la C-59 els dos carrils però
el sentit Caldes de Montbui anirà pel nou ramal. La B-143 d’accés a
Palau-solità i Plegamans va quedar tallat, ahir 1 de juny de 13 h a 18 h
i també es tallarà avui, 2 de juny, de 10 h a 13 h, però es deixaran passar els autobusos. Per demà dimecres, dia 3 de juny, l’accés quedarà
tallat de 13 h a 18 h.

PENÚLTIMA | 15
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La frase de la quinzena

Farmàcia Brunat
Farmàcia Codina

“El meu art pretén pertutbar i
manipular el paisatge”

93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

> Christo Javacheff

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Passatemps en català

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!

Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

Farmàcia Neus

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.

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

HORARIS MISSES

Hi ha algun error en aquesta frase?

Farmàcia Tarruell

A la parròquia

“Els dietistes recomanen que el primer

93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7

Dies feiners: 19’15h (excepte dijous)
Dissabtes: 20h
Diumenges: 10’15h i 11’30h

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).

El Remei continua tancat.

Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

Totes les misses són a Santa Maria

DEFUNCIONS
13 de maig · 74 anys
MARIA ROSA CALAFELL MARTÍNEZ
7 de maig · 74 anys
MARIA PUIGDOMÈNECH GIRBAU

La Junta del Casino de Caldes comunica a tots els
socis i a tota la població de Caldes, la mort d’en Genís
Pujol i Solanes, a l’edat de 99 anys.
Qui va dedicar molts anys de la seva vida a l’entitat,
va ser-ne President del 1971 al 1978 i , posteriorment,
del 1981 al 2006. El 2007 l’Assemblea de socis va
decidir atorgar-li la Presidència Honorífica, per la seva
dedicació i per l’estima que ha tingut a l’entitat en què
hi ha dedicat tants anys de servei.
També en el terreny personal, en Genís Pujol ha estat
una persona entranyable, un home bo que s’ha fet
estimar i del que en guardarem un molt bon record.
Fem arribar a la família el nostre més sentit condol i
tota la nostra solidaritat i escalf en aquests moments
tan dolorosos.
LA JUNTA

àpat del dia, és a dir, l’esmorçar, sigui un
àpat complet.”
Sí

No

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.
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.

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

Pintor

Ramon
Vilanova
Forcada

Gairebé és com un entrenament. Cada tarda surt a
pintar pels volts de Caldes a la recerca de paisatges.
Les roselles, les flors silvestres i els camps de blat
són les seves especialitats. Llum, explosió de color,
natura pels quatre costats de la tela. Així són els
seus quadres, molt venuts als Estats Units.

Jordi Rius

J. SERRA

· Com recordes els primers temps?
Al principi va ser difícil perquè estava
acostumat a fer exposicions de caràcter municipal, on no havia de pagar lloguer però no venia res. Recordo un dia
que tenia una exposició a l’Acadèmia
de Belles Arts de Sabadell, un aquarel·
lista que la va veure i li va agradar em
va recomanar la sala Gisbert, que hi
havia a la Rambla de Sabadell. Vam arribar a un acord amb la dona que la
portava per exposar-hi. Vaig començar a penjar quadres, posar títols i va
ser el moment de posar preus. A mi em
semblava que si no venia és perquè ho
posava car. Li dono els preus i la galerista em diu: “No anem bé”. Em va dir
que per la clientela que tenia havia de
triplicar el preu. El dia de l’exposició ja
hi havia 16 o 17 quadres venuts!

“Si estic amb un
quadre massa temps,
vol dir que aquell
quadre no el vius”

Del 02 al 15 de Juny de 2020

· Sempre has pintat paisatges?
Havia fet figura. Això comportava
haver de tenir model i havies de pagar
per tenir-la. Per arribar a donar un
quadre com a bo, arribar a una exposició, potser n’havies de fer malbé
uns quants. Si fas un paisatge i hi ha
una branca que va a l’esquerra quan
en realitat és a la dreta, ningú s’hi fixarà. En un retrat, com a mínim has
de poder guardar les proporcions i ha
de ser correcte. Mai he volgut patir
amb un quadre. Si estic amb un quadre massa temps, vol dir que aquell
quadre no el vius.

· Vas començant pintant en concursos de pintura ràpida. Es pot
dir que això s’ha encomanat a la
teva forma de pintar?
Va ser un plantejament que em
vaig fer. A mi m’agrada molt sortir a pintar a la tarda. Al matí la
llum va de menys a més. A la tarda
és a l’inrevés. Llavors a un color
clar li pots afegir fosc. A les tardes
he vist a Bigues i Riells el Turó de
les Onze Hores que sembla ben bé
d’or pel sol que hi toca.
· Pintes pels voltants de Caldes?
Sí. El que passa és que arriba un
moment on no saps ja on anar.
Tenim la sort que no hi ha cap primavera igual ni cap tardor ni cap
hivern. Agafo el cotxes, m’endinso
per camins i em deixo portar per
camins i per sensacions.
· En aquets anys haurà canviat
molt el paisatge rural...
Sí, i no tan sols per la pressió urbanística, sinó també la rutina i la
normalitat. Això em passa amb els
quadres que hi estic més dies. Un
quadre se’t pot allargar ben bé una
setmana. Per exemple, tinc un d’un
camp de blat i està fet des d’un costat d’un camí de carro. Per l’altre
costat s’eixampla i hi ha un cobert
on es tanca un tractor. Va venir
la dona, que resultava que també
pintava, amb el pagès que em van
dir que m’afanyés, que s’havia de

segar. El vaig haver d’acabar ràpid
però resulta que va passar un mes
i encara estava el camp per segar!
· Surts tot l’any a pintar?
Sí, tot l’any. El que passa és que el
temps pitjor per a mi és l’estiu. Al
no ploure gaire, hi ha molta pols,
els arbres ja no saps de quin color
són. El dia que plou i tornes l’endemà, te n’adones que el paisatge
ha canviat.
· Com va començar l’aventura de
vendre quadres als EUA?
Jo exposava a la sala Kreisler de
Barcelona. Abans de fer-se ARCO,
van voler fer com un fira internacional a Montjuïc que es deia Artexpo. Hi havia sales de tota Espanya,
de Catalunya i alguna d’estrangera. El marxant que ara tinc als Estats Units va veure els meus quadres a la fira i s’hi va interessar.
Com que la galerista que portava
l’estand de la Kreisler i jo no sabíem ni una paraula d’anglès, teníem
un altre estand de la galeria Àgora
de Sitges on la seva galerista ens
va fer d’intèrpret. I aquí va començar la cosa i ja portem 18-20 anys.
Em va molt bé. He pogut publicar
quatre llibres, fe fet exposicions en
dos museus americans. Tot el que
tinc ho tinc gràcies a ell.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

