Publicació quinzenal independent
Caldes de Montbui
Distribució gratuïta
Del 02 al 16 de novembre de 2020
Número #74
www.calderi.cat

Se suspèn la 35a edició
de la Fira de Nadal de
Caldes de Montbui
>P03

S’aprova el conveni
per la construcció del
nou institut escola
>P05

L’enduriment de les
mesures antiCovid fan
abaixar de nou el teló
>P10

L’aturada en l’esport
trenca la bona dinàmica
inicial del CF Caldes
>P12

Solitud i distància
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Una veïna de Caldes visitant el nínxol d’un ésser estimat en el cementiri municipal de la vila, diumenge passat. Enguany, les visites han estat condicionades a les restriccions anticovid. > J. Serra
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PANDÈMIA | TRADICIONS

Un Tots Sants en confinament
Donades les últimes restriccions que van entrar en vigor divendres passat, el cap de setmana festiu s’ha viscut

Un operari ajuda a una veïna de Caldes a dipositar flors a un nínxol del cementiri. El confinament municipal d’aquest cap de setmana no ha impedit seguir amb les tradicions de Tots Sants. > J. SERRA

Ivette Hijano

M

olts aprofiten cada any
la festivitat de l’1 de
novembre per retre
homenatge als seus
difunts. Algunes famílies s’apropen al cementiri municipal per
omplir de flors els nínxols dels seus éssers estimats. Altres, es reuneixen per
tornar en aquell punt especial on fa un
temps van escampar les cendres de la
persona que els va deixar. La festivitat
de Tot Sants és sempre un dia d’emocions a flor de pell, de records i nostàlgia, d’abraçades i mostres d’afecte. Però
aquest any, una vegada més, això també
ha canviat. La propagació desenfrenada de la Covid-19 perdura en el temps,
i ara, a primers de novembre del 2020,
no només se segueixen plorant les morts
de familiars i amics que ens han deixat
aquests mesos, sinó que encara es fa difícil celebrar un adéu com es voldria.
Després d’un llarg dol confinat, per
Tots Sants s’ha repetit la mateixa història, i tot Catalunya ha quedat nova-

La nova
limitació
de l’entrada
i sortida
dels caps de
setmana

restringeix la
mobilitat més enllà
del municipi
de les 6 hores del
divendres a les 6
hores del dilluns

ment confinada, aquesta vegada en cada
terme municipal. Així ho va anunciar el
Govern de la Generalitat de Catalunya
que, davant la segona onada de contagis
i la saturació del sistema sanitari, encara aquest nou episodi de la crisi sanitària amb noves restriccions que afecten
a tot el territori català. I és que, a banda
del confinament nocturn de les 22 hores
a les 6 hores, també va quedar restringida l’entrada i sortida de cada municipi
durant els caps de setmana: des de les
6 hores de divendres fins a les 6 hores
de dilluns (exceptuant aquells desplaçaments adequadament justificats segons
un llistat de motius exposats en el web
de Salut de la Generalitat).
Així doncs, res de sortir més enllà
de la vila o organitzar trobades de més
de sis persones no convivents per desplaçar-se a aquell punt especial on recordar
a un ésser estimat. Aquest any, no. Tanmateix, les noves mesures de contenció de
l’activitat laboral, social i de mobilitat de
la Generalitat permetien retre homenatge
als difunts des del cementiri, tant municipal com de dins de la comarca. Una ve-

Bars, restaurants i centres de bellesa seguiran tancats durant 15 dies més. > I. hijano

gada dins del recinte, la Covid-19 també
s’ha fet notòria amb l’ús obligat de mascaretes, dispensadors de gel hidroalcohòlic,
noves entrades i sortides, senyalitzacions
que marquen recorreguts per facilitar el
manteniment de les distàncies de seguretat i l’aforament limitat. L’Ajuntament de

Caldes de Montbui, seguint les indicacions del departament de Salut, va aplicar
aquest seguit de mesures “per garantir
la seguretat sanitària” en aquests dies
de Tots Sants, època de l’any en què el cementiri es converteix en un espai concorregut per les persones que s’hi acosten
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NADAL | FIRES I FESTES

Se suspèn l’emblemàtica
Fira de Nadal de Caldes

sense poder sortir de la vila termal

La pandèmia impossibilita celebrar la que hagués estat la 35a edició

a visitar els seus difunts. En aquest
sentit, l’aforament ha quedat restringit a 262 persones, s’han establert dos
únics punts d’entrada (el principal i
pel costat de l’aparcament) i un de sortida (a la part de baix). Com en anys
anteriors, també va ampliar-se l’horari d’obertura de l’equipament que, del
26 d’octubre fins ahir, dilluns 2 de novembre, era obert al públic de manera ininterrompuda de les 8 hores del
matí a les 18 hores de la tarda. El que
va haver de suspendre’s (com qualsevol altre acte cultural en les circumstàncies actuals) va ser l’actuació musical que cada any acompanya als
visitants des de l’entrada del cementiri. Aquest any també estava previst
el ‘Música per a la Memòria’, una formació musical de veu, teclat i flauta de
bec que hagués interpretat un repertori variat de peces clàssiques, tradicionals i modernes, dins del caràcter
suau i adient al moment i localització.
Aquest any no ha pogut ser.
Tampoc una Castanyada amb llargues taules i molt tiberi, o divertides festes de Halloween amb amics i
amigues. Ni túnels del terror, ni ‘truc
o tracte’, ni festes de pijama per als
més petits de casa, ni caramels o xocolatines que es recullen a cada casa
o establiment comercial. No obstant
això, les tradicions –siguin històriques o més modernes- són inherents
a qualsevol virus i han resistit la força
de la Covid-19. Potser no s’ha pogut
celebrar una Castanyada en grans
grups, però a poques cases hauran
faltat les castanyes, els moniatos, les
magranes, carabasses o l’assortit de
panellets. Tampoc la pandèmia ha
impedit que grans i petits celebressin
a casa la festa del terror entre màscares, disfresses i molta tinta vermella.

Pocs o molts podien començar a intuir que enguany
el Nadal també quedaria tocat per la pandèmia.
No s’equivocaven. La nova situació epidemiològica alarmant que viu el país impossibilita, també,
la celebració d’una de les fires més emblemàtiques
no només de la vila calderina, sinó també de tot el
territori català.
La que hagués estat la 35a edició de la Fira de Nadal
de Caldes de Montbui, prevista pels dies 28 i 29 de
novembre, queda anul·lada –segons comunicava
l’Ajuntament de Caldes el dijous passat, al matí- “a
causa de les noves mesures adoptades després
de la notificació de l’estat d’alarma, la crisi sanitària i el rebrot de la Covid-19”.
Aquesta és la primera vegada que se suspèn la Fira
de Nadal del municipi, després que en el 2014 la
pluja n’impedís la celebració normal i provoqués
la suspensió de les activitats paral·leles i la cocció
del brou. En aquella ocasió, la fira es va mantenir
només amb una cinquantena de parades. Aquest
any, però, les circumstàncies tan excepcionals obliguen a decisions tan o més insòlites, on tampoc
sembla tenir cabuda la possibilitat d’una fira alternativa, potser amb menys parades, mesures de prevenció i restriccions d’aforament. “Si bé en aquesta
edició ja es veia impossible poder acollir a la mateixa quantitat de visitants d’edicions anteriors,
s’ha treballat fins a darrera hora per poder oferir un format de Fira més reduït, amb totes les
mesures de seguretat, però al voltant de l’olla
de brou termal que és el centre i l’essència de la
Fira, fins que la prohibició de menjar i beure a la
via pública es va fer efectiva”, explica el consistori
en una nota de premsa del 29 d’octubre.

S’ENDUREIXEN LES MESURES
DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
Més enllà de les restriccions de mo-

bilitat dels caps de setmana, ahir
s’estrenava un nou període d’enduriment de les mesures amb el propòsit de frenar la propagació de la
Covid-19 en el marc de la segona
onada de contagis.
Bars, restaurants i centres
de bellesa seguiran tancats durant
15 dies més, i es manté la limitació
d’aforament en els establiments i locals comercials detallistes d’una superfície igual o menor als 800 metres quadrats. Tot i que l’activitat
docent segueix en funcionament
(ja sigui telemàticament en casos
com en les universitats o en modalitat dual per a Batxillerats o Cicles
Formatius), s’han suspès les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzaven fora de
l’horari lectiu habitual.
De la mateixa manera, s’han
anul·lat, una vegada més després
del primer confinament, l’obertura
al públic de les activitats culturals
d’arts escèniques i musicals, tant en
recintes tancats com a l’aire lliure.
L’esport també resta absolutament limitat arran de la suspensió
de l’obertura dels equipaments esportius, impedint no només la celebració de les competicions (excepte
les estatals, internacionals i professionals, que es mantenen sense públic), sinó també els entrenaments
col·lectius i individuals. Ni pistes de
ball, ni sales de festa o d’espectacles, ni parcs i fires d’atraccions ni,
evidentment, festes majors.
De moment, el transport públic manté la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de
passatgers. Però en aquest sentit, es
demana als titulars dels centres de
treball, públic i privats, que limitin
al màxim la mobilitat laboral de les
persones treballadores, i s’opti pel teletreball sempre que sigui possible.

El brou de Nadal, el gran reclam de la fira. > J.SErra

ES MANTÉ LA VENDA DEL BROU TERMAL
Tot i no poder-se celebrar la tradicional Fira de
Nadal a Caldes, des de la regidoria de Turisme de
l’Ajuntament i del Museu Thermalia treballen, ara
per ara, per mantenir la cocció del brou i gestionar-ne la seva venda des del Museu. S’estudia la
possibilitat d’oferir-lo embotellat i començar a comercialitzar-lo el divendres 27 de novembre, coincidint amb l’encesa de llums de Nadal i la sonorització
dels carrers de Caldes per a la campanya de Nadal.
UNA FIRA QUE ERA MULTITUDINÀRIA
La Fira de Nadal de Caldes és una de les cites ineludibles que molts catalans i catalanes assenyalen

cada any en els seus calendaris, i és que Caldes ha
estat -fins ara- un dels primers municipis en acollir
el Nadal de tot Catalunya. El nombre de visitants no
defraudava, i any per any les xifres es mantenien al
voltant de les 30.000 persones al llarg del cap de setmana de fira, convertint l’esdeveniment en un dels
més mediàtics de la vila termal i també amb més impacte econòmic: “Tret de l’Escaldàrium, la Fira
de Nadal és probablement l’activitat turística de
més repercussió”, deia Isidre Pineda, alcalde de la
vila, dies abans de celebrar l’edició de l’any passat.
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salut | entrevista

“Estem preocupats per aquesta
nova situació i volem demanar a
tota la població que es conscienciï ”
El Calderí entrevista Eva Redon, infermera de prevenció i control d’infeccions de la Fundació Sanitària Mollet
Ivette Hijano
L’Hospital de Mollet és un dels
centres hospitalaris de referència
al municipi de Caldes de Montbui.
A banda de la vila termal, el centre
hospitalari també dona cobertura
a 10 municipis més dins de les
comarques del Vallès Oriental
i Occidental, amb una població
d’uns 165.000 habitants.
Segons la darrera actualització del
28 d’octubre, l’Hospital compta
amb més d’una setantena de persones ingressades amb la Covid-19.
L’aguda situació epidemiològica
actual ha obligat a prendre un
seguit de mesures de seguretat
i prevenció a l’hospital, com la
restricció de l’accés a les persones
acompanyants i familiars a l’àrea
d’hospitalització, urgències, semicrítics i consultes externes. També
en els darrers dies s’ha augmentat
l’àrea d’hospitalització sectoritzada
per a pacients amb Covid-19.
Eva Redon, infermera de prevenció i control d’infeccions de la
Fundació Sanitària Mollet, ens fa
un retrat de la nova situació que
es viu actualment a l’hospital en
el marc de la segona onada de
contagis que ha fet saltar totes
les alarmes, novament, a tot el
territori català.

“Actualment hem tancat
l’accés a acompanyants
i hem ampliat la zona
d’hospitalització Covid”

- Haver estat a primera fila
d’aquesta crisi, especialment durant els primers mesos de pandèmia, deu haver estat un abans
i un després, tant en l’àmbit personal i professional... Com l’heu
viscut a l’Hospital de Mollet?
Ha estat un període dur, inesperat, complex i d’intensa preocupació per a tots els professionals, un
període que no volem reviure. Ens
ha demanat a tots una capacitat de
ràpida reacció per adaptar-nos a la

A l’Hospital seguim uns protocols
estrictes per evitar els possibles
contagis que permeten poder venir
al centre sanitari amb seguretat
sempre que es segueixin les normatives establertes pel centre. El que sí
que es demana és que només es vingui a l’hospital si és necessari.

“Aquest any, més que
mai, és molt important
prevenir la grip...
Hem de posar èmfasi en
les persones vulnerables
o que convieun amb
persones de risc”

Eva Redon a l’Hospital de Mollet, centre hospitalari de referència a Caldes i a la comarca del Vallès Oriental. > CEDIDA

multitud de canvis però per altra
banda, com a equip, ens enorgulleix veure la resposta que ha
donat tothom.
- Quina és la ‘nova’ realitat dins
de l’hospital?
Estem iniciant la segona onada de
Covid19. El territori del Baix Vallès està actualment en un risc de
rebrot molt elevat i les xifres de
positius són també elevades. Això
ha repercutit a l’Hospital que ha
vist augmentar el nombre d’ingressos que fins ara havia estat
estable. Estem preocupats per
aquesta nova situació i volem demanar a tota la població que es
conscienciï de la importància de
prendre les mesures de prevenció
adequades, l’única manera que no
haguem de tornar a reviure una

situació com la del març passat.
- L’estat i el curs de la malaltia
en pacients que ingressen ara de
Covid-19 presenten el mateix quadre mèdic i pronòstic que els primers casos que es van atendre?
En general, la mitjana d’edat de
les persones a qui detectem positius sigui a l’hospital o a l’atenció primària ha disminuït. S’estan
fent més proves PCR, es detecten
més asimptomàtics i el percentatge de positius que ingressen és per
aquest motiu, inferior. Ara bé, el
perfil de pacient que acaba ingressant és similar, amb comorbiditats,
edat avançada, etc.
- Com creus que ha afectat -i segueix fent-ho- la pandèmia en
la gestió dels centres mèdics i

l’atenció a les persones usuàries?
Hem hagut de viure un procés
d’aprenentatge accelerat i modificar molts dels processos interns
de l’hospital per tal d’adaptar-nos
a la nova situació. Sectoritzacions
d’espais, noves normatives d’ús
d’equips de protecció individual,
etc. També s’han introduït nous
sistemes com la telemedicina en
algunes especialitats. En funció de
cada moment de la situació epidemiològica, l’hospital s’ha d’adaptar
per donar-hi resposta. Actualment
hem tancat l’accés a acompanyants
i hem ampliat la zona d’hospitalització Covid.
- Persones que pateixen malalties
cròniques severes poden tenir por
a anar a l’hospital i contagiar-se
allà de la Covid. Què els hi diries?

- La situació epidemiològica actual a Catalunya, i en àmbits
més amplis, és cada dia més
preocupant. Preveus un possible nou confinament?
Des del Govern es van prenent
noves mesures restrictives per
tal de disminuir un dels principals
focus de contagi que són les reunions i les trobades socials. També
ja s’ha posat en marxa el confinament nocturn, de 22 a 6 hores del
matí. Entenc que serà l’evolució
de la situació epidemiològica i del
nombre de positius detectat la que
marqui quines mesures prendre en
cada moment.
- Arriba el canvi de temps i molts
comencem a tossir, sentir calfreds... Què passarà amb l’inici
de la campanya de la grip? Com
conviuran ambdós virus els quals
presenten símptomes similars?
Aquest any, més que mai, és important prevenir la grip. D’una
banda, l’ús de mascaretes, rentats de mans i distàncies permetrà
probablement reduir el nombre de
contagis de la grip. De l’altra, hem
de fer èmfasi en l’especial importància que totes les persones vulnerables com persones grans, embarassades, infants entre 6 mesos
i 2 anys, persones amb malalties
cròniques o que conviuen amb persones amb risc es vacunin per reduir-ne el risc de contagi i evitar
que la corba de la grip se sumi a la
de la Covid19.

ACTUALITAT | 05

calderí / #74

Del 02 al 16 de novembre de 2020

EDUCACIÓ | CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Més a prop del nou edifici Pic del Vent - El Calderí
El conseller d’Educació Josep Bargalló visita la vila termal per anunciar el projecte de fusió del
nou institut escola a partir d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Govern català
Han estat 14 anys de barracons
pels alumnes de l’Escola El Calderí i Institut Pic del Vent de Caldes de Montbui. Després de temps
lluitant per la culminació de l’edifici que uneix ambdós projectes en
un mateix espai, l’Ajuntament va
decidir posar-hi el fil a l’agulla: el
consistori va aprovar per unanimitat en el Ple Municipal del 25
de juny el conveni de col·laboració
amb el Departament d’Educació
de la Generalitat per “desencallar la construcció de l’edifici i
evitar que els infants hi hagin de
seguit utilitzant els mòduls provisionals actuals”, explicava Pep
Busquets, regidor d’Educació.
Quatre mesos més tard, el Govern
de la Generalitat ha fet públic -el
passat 20 d’octubre- l’aprovació
del nou conveni amb una dotació
pressupostària d’1,8 milions d’euros per fer realitat el projecte de
fusió del nou institut escola Pic del
Vent – El Calderí. Validant la decisió de l’executiu català, Caldes va
rebre la visita del conseller d’Edu-

cació, Josep Bargalló, divendres
passat, qui va reunir-se amb l’alcalde de la vila, Isidre Pineda i el
regidor d’Educació, Pep Busquets
per acordar els termes i condicions que regulen el conveni de col·
laboració entre ambdues administracions. Segons consta en aquest,
l’Ajuntament serà el responsable
de la licitació, redacció i aprovació
del projecte, que té un cost total
de 2,2 milions d’euros, dels quals
el consistori també assumirà les
despeses del projecte i direcció de
les obres, i la licitació, contractació, recepció i liquidació de les mateixes, si escau. Per tals efectes, la
propietat de l’edifici resultant serà
de l’Ajuntament de Caldes, el qual
cedirà el seu ús a la Generalitat de
Catalunya per a l’activitat escolar
que li és inherent.
El projecte de fusió dels dos centres educatius actuals donarà lloc
a un únic equipament, que esdevindrà el primer institut escola
d’educació pública de la vila termal. En l’elaboració del projec-

Autoritats locals reben la visita de Josep Bargalló, divendres passat. > AJ.CALDES

te, segons confirma el consistori
local, hi intervindrà la comunitat
educativa mitjançant tot un procés participatiu i s’hi preveu l’enderroc de les bases dels mòduls
prefabricats actuals d’infantil i
primària, del mòdul de secundària i la retirada de tanques, així
com l’execució d’una pista esportiva i una cuina-menjador que permetrà adequar la cantina actual a
altres usos.
Per tal d’accelerar el procés de
construcció del nou equipament,
i poder-lo iniciar durant el proper
curs 2021/2022, l’Ajuntament de
Caldes avançarà l’import total de
l’obra i, mitjançant el conveni establert amb la Generalitat, el Govern de Catalunya retornarà a
l’Ajuntament la quantitat que li
pertoca (1,870.000€) en dos anys:
660.000€ el 2022 i 1.210.000€ el
2023. Aquesta distribució pressupostària, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
per a cada exercici, s’ha establert
per Acord de Govern de 20 d’octubre de 2020.
D’altra banda, la baixa de licitació
serà compartida entre el departament d’Educació i l’Ajuntament de
Caldes, proporcional a l’aportació
de cadascuna de les parts.

Llegeix-nos sense
moure't de casa!
A partir d'ara demana un exemplar
del Calderí amb la teva comanda
de distribució a domicili.

Rebràs la teva compra i també el teu exemplar per informar-te de
les darreres notícies sense sortir de casa.

Lliuraments realitzats en horari de tarda de 16 a 20 h.
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Ivette Hijano
Fa més de 20 anys que es dedica al
món de la bellesa i 15 anys que dirigeix el seu propi centre d’estètica,
Break&Beauty, situat a l’avinguda
Josep Fontcuberta de la vila termal.
Joana Andreu, tímida i alegre, somiadora i responsable, ara és també la
portaveu d’un grup de companyes
de professió que s’estan unint per
reivindicar el dret de reobertura
dels seus negocis, després de les
restriccions establertes pel Govern
que les obliga a una aturada professional d’un mínim de 30 dies.
Sabem que companyes del sector us esteu unint per demanar
a les autoritats una rectificació
en l’obligatorietat de tancar els
centres de bellesa. Com va néixer
aquest moviment i en quin punt
es troba la reivindicació?
Tot va començar posant-nos en contacte a través de les xarxes socials.
Vam crear un grup de WhatsApp i
de Telegram, i ens vam anar apuntant les esteticistes catalanes. Vam
celebrar una reunió telemàtica per
Zoom i, entre totes, vam buscar solucions i accions que poguéssim fer
perquè se’ns permetés reobrir els
nostres centres al més aviat possible. A partir d’aquí, jo vaig ser
la responsable de revisar com estava el gremi per poder tenir més
força. Ara estem estudiant la manera de crear un moviment d’esteticistes, empoderar-nos i de poder
tenir veu davant les institucions. I
és que, ara mateix, seguim anant a
remolc de les perruqueries, som un
sector molt dèbil.
Per què creus que el govern català ha pres la decisió de tancar els
centres d’estètica, així com el sector de la restauració? Creus que
són sectors equiparables pel que
fa al risc de contagi?
No té cap sentit que ens hagin posat
en el mateix sac. Segons els infor-
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centres de bellesa | entrevista

“De res servirà que els centres
d’estètica estem tancats. El nostre
sector no és el problemàtic”
Joana Andreu, de Break&Beauty, lidera el moviment d’esteticistes per tornar a l’activitat

Joana Andreu, esteticista i gerent de Break&Beauty de Caldes. > CEDIDA

mes de Sanitat, en el sector de la
restauració hi consten prop de
2.000 contagis, mentre que en el
sector de l’estètica i de la perruqueria només consten 4 casos en
tot l’Estat. Cal tenir present que en
el món de la restauració, els clients
van sense mascareta, en canvi en el
nostre sector, tant els clients com
els professionals sempre van amb

la mascareta posada. Nosaltres hem
extremat totes les mesures d’higiene i de seguretat, invertint molt
fort en metacrilats, pantalles, etc.
No només amb això, també ens rentem les mans contínuament, a les
clientes se’ls aplica un exhaustiu
protocol d’entrada perquè tots els
utensilis i espais estiguin desinfectats i també purifiquem l’aire.

I per què les perruqueries poden
obrir, i en canvi els centres d’estètica no podeu fer-ho?
No té cap sentit que a les perruqueries se’ls permeti continuar treballant i a nosaltres no. Això evidencia que som un sector dèbil, que no
se’ns té valor i també som servei
essencial. És important la vostra
feina, l’estètica d’ara no és com la
de fa anys, quan només eren massatges i depilacions. Crec que la decisió de tancar els centres d’estètica
s’ha pres sense tenir cap mena de
coneixement sobre el que realment
és el món de l’estètica ara per ara.
La tristesa de tot plegat és que per
molt que ens tanquin a nosaltres,
com si ho fan per tres mesos, no
baixaran els contagis. Crec que les
restriccions han d’anar en un altre
sentit. De res servirà que nosaltres
estem tancats. En aquest sentit, el
nostre sector no és el problemàtic.
A més, en els centres d’estètica
el servei és molt individualitzat...
Correcte! Nosaltres, fins i tot hem
dilatat molt més en el temps les
hores concertades perquè no coincideixin els clients a la porta d’entrada. La clienta, quan arriba, va
directa a la cabina i no hi ha sala
d’espera. També hem de deixar
temps entre servei i servei per tornar a desinfectar i aplicar els pro-

tocols de neteja.
A més, crec que en el nostre sector s’ha estat molt responsable. Després del confinament se’ns va dir
que podíem reobrir sense indicacions de salut clares, només amb l’ús
de la mascareta. I nosaltres vam investigar per saber de quina manera
podíem assegurar la seguretat en el
nostre negoci, amb la responsabilitat de cara als clients de mantenir
l’espai lliure de contagi.
Com feu front a aquesta segona aturada, després de la inversió feta en mesures de prevenció
i seguretat?
Ens vam haver d’endeutar per
poder reobrir després del confinament. I és que passar dos o tres
mesos sense facturar és un cop molt
fort que no ho recuperarem mai.
Aleshores pensava que si em permetien tenir el negoci actiu ja em
donava per satisfeta, però aquesta segona aturada ha estat un cop
massa dur. Si s’allarga més de 15
dies no sé si podrem tornar a obrir.
Ha estat una inversió econòmica
molt forta, però també un desgast
físic i psicològic molt important. De
fet, amb aquest nou tancament ens
estan dient que tot el que hem fet
fins ara no ha servit per res. El missatge és que l’esforç fet fins ara no
té cap valor, i això fa molta ràbia.

CONSUM | OMIC

S’accentuen les reclamacions a la banca i al comerç electrònic
L’esclat de la pandèmia també ha alterat la temàtica general de les reclamacions tramitades des de l’OMIC
Tot i l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, la
qual ha trastocat absolutament totes les esferes de la nostra societat, l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor de la vila calderina ha seguit funcionant: “De seguida vam
reaccionar i vam poder fer atenció via correu electrònic i també telefònicament” explica Puri Conte, tècnica en Consum OMIC
Caldes de Montbui.
Molts sectors d’activitat s’han vist greument
afectats des de la declaració de l’estat d’alarma i ara, novament, molts d’ells es tornen
a veure aturats. No obstant això, l’acció de
compravenda o l’activitat comercial segueix
en actiu, també durant el primer confinament domiciliari del mes de març.
Abans de l’esclat de la pandèmia, “el volum
de reclamacions més elevat corresponia a
les telecomunicacions, però darrerament

van guanyant terreny les queixes a les entitats bancàries i al comerç electrònic” explica Conte. Més concretament, durant els
primers dies de la pandèmia “van haver-hi
moltes consultes sobre clubs esportius,
escoles bressol i, fins i tot, escoles i instituts concertats”. Temps després, “i com
a producte estrella”, el transport aeri i les
agències de viatge han estat les qüestions
que han generat més queixes i reclamacions
a l’oficina de Caldes.
Els nous comportaments de consum, basats
en compres digitals globalitzades, prenen tot
el sentit amb les circumstàncies actuals: el
confinament domiciliari va fomentar aquesta
nova modalitat de compra. No obstant això,
“no és proporcional la quantitat de reclamacions sobre compres en línia amb l’increment d’aquestes a conseqüència de la

pandèmia”, segueix Conte.
En el marc d’aquesta nova manera de comprar, els protocols d’actuació per a queixes
i reclamacions per als consumidors i consumidores es mantenen inalterables, però el
procés en la gestió de les reclamacions es fa
més complex, “ja que les empreses són de
països de fora de l’UE i no se’ls pot aplicar
la normativa europea. Acaben sent reclamacions quasi impossibles de resoldre”.
Ara s’aproxima una de les campanyes de
compra digital massiva més important de
l’any: el Black Friday, dies de grans descomptes i ofertes promocionals que incentiven
grans volums de compra, majoritàriament
per Internet. En cas de ser de les persones que esperen amb ganes aquesta època
de l’any, Conte adverteix “mirar els preus
dels productes que ens interessen uns dies

abans per comprovar que durant el Black
Friday estan rebaixats”. També cal tenir en
compte que “la publicitat és vinculant”, és
a dir, “si una botiga anuncia un descompte
per un producte un dia determinat, l’han
d’aplicar. En cas de no fer-ho, estarien fent
publicitat enganyosa i això és denunciable”. En qualsevol cas, és recomanable, segons explica la tècnica, guardar sempre el tiquet per a possibles devolucions, i també és
important saber que en compres per Internet es disposa d’un termini de 14 dies per tornar la nostra adquisició, exceptuant aquells
productes personalitzats, els que tenen data
de caducitat, productes que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene, entrades d’espectacles, etc. “Sempre cal llegir la política
de canvis i devolucions i, si es dubta, consultar a l’OMIC”, recomana Conte.
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gent gran | PROGRAMA SOCIOEDUCATIU

NOTÍCIES BREUS

Una persona usuària fa ús del nou servei individual, en el marc del programa de Gent Gran Activa. > I. HIJANO

Aprendre a utilitzar les noves tecnologies
Neix un nou servei, gratuït i individualitzat, adreçat a la gent gran
Saber utilitzar el Whatsapp, fer videotrucades, enviar correus electrònics o demanar cita prèvia a través de la pàgina web de Salut de la
Generalitat. Aquestes són algunes
de les consultes que s’atenen en el
nou servei, gratuït i individualitzat,
que s’adreça a la gent gran, i que ha
articulat la Fundació Santa Susanna amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
L’ús de les noves eines digitals s’ha
convertit en un indispensable en els

temps que corren. De fet, apunta
Assumpció Ros, gerent de la Fundació Santa Susanna, “per desgràcia, a vegades, l’aparell mòbil és
l’únic mitjà de comunicació que
poden fer servir les persones que
estan soles a casa”. Arran de la necessitat urgent d’estar comunicats,
especialment en el cas de les persones més vulnerables, neix aquest
nou servei socioeducatiu, “amb
una metodologia individual i absolutament aplicada” a la neces-

sitat de cada persona, “on es resolen exactament aquells dubtes
que interessen a la persona usuària”, segueix Ros.
Les classes es duen a terme a Les
Cases dels Mestres i és imprescindible demanar cita prèvia trucant
al 93 115 09 47. Ara per ara, el servei segueix en actiu, però “en cas
que les mesures anticovid canviessin, evidentment ens hi haurem
d’adaptar” apunta la regidora de
Gent Gran, Núria Carné.

obres i serveis | PLA DE MOBILITAT

Transformació del carrer Ramón y Cajal
Aquest novembre comencen les obres per convertir aquesta via
en un carrer de doble sentit, sota el propòsit de pacificar el centre
Ahir, dilluns 2 de nomebre, estava previst l’inici de les obres en un
tram del carrer Ramón y Cajal de
Caldes per convertir-lo en una via
de doble sentit. Aquesta acció de
transformació està emmarcada
dins del Pla de Mobilitat del municipi, que persegueix l’objectiu de
reduir el volum de circulació de vehicles del centre urbà.
Segons el govern local, aquesta intervenció significa un pas previ per
donar sortida a la circulació en futures actuacions de pacificació a altres carrers, com el carrer de Balmes, de Torras Sayol, etc, i donar
un itinerari alternatiu.
Les obres d’ampliació tenen prevista una durada de 3 mesos i el seu
cost serà de 209.396,03 euros.
L’actuació al carrer de Ramón y
Cajal es complementarà amb la
que s’efectuarà a la C-59, permetent el gir a l’esquerre d’entrada al
poble pel carrer de Bigues, donant
un itinerari perimetral alternatiu
per arribar a la part nord del poble
on s’hi situen poliesportius i esco-

VIA PÚBLICA | SANCIONS

Controls dels excrements de gossos
En els darrers dies s’han començat a realitzar controls genètics dels excrements de gossos que es troben a la via pública. En aquests controls,
que es realitzaran de manera periòdica en les zones més conflictives del
municipi, es recolliran les mostres d’excrements, s’analitzaran en el laboratori i seran contrastades amb el cens genètic municipal d’animals.
Aquelles mostres que puguin ser identificades seran conseqüentment denunciades. Aquests controls són realitzats per l’agent de Medi Ambient
del consistori, un agent de la Policia Local i un operari de neteja viària.
L’Ajuntament justifica els controls amb la seva aposta per garantir la convivència cívica, per garantir la seguretat de les mascotes i per mantenir
les condicions òptimes d’higiene de la via pública.

SEGURETAT | MOBILITAT

Trobada de la Junta Local de
Seguretat de Caldes de Montbui
El passat dimecres 28 d’octubre es va reunir la Junta Local de Seguretat presidida per l’alcalde, Isidre Pineda, i formada pel delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, membres del cos
dels Mossos d’Esquadra, membres del cos de la Policia Local de Caldes de Montbui, el tècnic de protecció civil i el sergent de la Guàrdia
Civil de Canovelles.
Durant la sessió, que es va celebrar de forma telemàtica, es va realitzar una anàlisi dels principals indicadors de seguretat i de mobilitat així com també es va tractar la coordinació i col·laboració entre
els diferents cossos policials. Es va fer una presentació del Duprocim
(document únic de protecció civil municipal) i finalment es van establir les prioritats i reptes dels diferents cossos de seguretat que actuen en el municipi.

SOSTENIBILITAT | ENERGIA SOLAR
L’actuació al carrer de Ramón y Cajal està previst pel novembre. > i. hijano

les, perseguint, novament, l’alliberament de circulació de vehicles el
centre de la vila.
Mentre durin les obres en aquest
punt, romandrà tallat el tram del
carrer de Narcís Monturiol i el de
Joaquim Mumbrú, el qual canvia de
sentit. D’altra banda, el consistori

calderí ha informat que després de
l’adaptació del carrer de Ramón y
Cajal tindrà lloc l’inici de la construcció d’una rotonda en la intersecció entre Ramón y Cajal i carrer
del Doctor Fleming, en el marc del
Pla de millora de la mobilitat dels
accessos a l’Escola Montbui.

Noves plaques solars fotovoltaiques
a equipaments municipals
Amb la intenció de potenciar al màxim l’ús d’energia solar, l’Ajuntament de Caldes ha publicat que projecta la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als equipaments municipals que reforma o de nova
construcció. És el cas del Pavelló Torre Roja, situat a la zona esportiva de Les Cremades, que es reformarà, i dels nous habitatges que
es construiran a l’antiga sala polivalent, al costat del Centre Cívic.
En ambdós casos es preveuen instal·lacions amb connexió a la xarxa.
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

Les noves
ordenances fiscals

Ajudar els sectors
afectats per les
restriccions és vital
Rescatar drets és
per una economia
local viva
rescatar persones

C

om cada final d’any, el
Govern ens hem de
plantejar com encarem
el següent exercici amb
relació a les Ordenances fiscals que són el que regulen els impostos i les taxes dels serveis prestats
als ciutadans de Caldes de Montbui.
Enguany amb la crisi de la COVID19 vam haver de proposar unes ordenances fiscals realistes i adaptades a
la crisi que vivim intentant mantenir
la càrrega fiscal cap a la ciutadania,
és a dir, mirant de congelar-los per
no augmentar-los. De fet, en els últims 10-12 anys hem congelat taxes i
impostos, així doncs el que hem prioritzat ha esta la millora en la gestió
municipal com a mètode per finançar
els nous serveis i projectes. Tot i això
hem hagut de fer una excepció amb la
regularització, és a dir augment, de la
taxa de deixalles que repercuteix en
tots els Ajuntaments vallesans i que
prové de l’augment de preus del Consorci de Residus del Vallès Oriental.
El servei en sí, costa a l’Ajuntament
de Caldes 200.000 € cada any. I ara,
serà de menys d’1 € al mes/habitatge,
que significa un augment del 6% respecte a l’any anterior.
La part positiva però és que després de
les gestions realitzades amb el consorci, Caldes de Montbui veurà augmentada la freqüència de recollida selectiva,
també s’instal·laran nous contenidors
de càrrega lateral que substitueixen als
actuals i que permetran que la recollida sigui més àgil i afecti menys a la circulació del nostre poble.
Aquesta regularització que com ja
hem dit prové de l’augment dels costos del Consorci de Residus i que
segons ens han comunicat serà recurrent en els pròxims anys, es converteix en un fet totalment insostenible per l’Ajuntament de Caldes i molts
d’altres de la comarca. Per això a Caldes ja hem finalitzat un estudi que
portem treballant des del 2019 i que
ara farem extensiu a tots els grups
de l’oposició perquè volem aquest
nou sistema de recollida de deixalles
sigui un projecte de poble. Un model
que pugui ser més eficient econòmicament i més sostenible ambientalment perquè permeti un augment exponencial del reciclatge, i que estigui
ben fet, sense impropis.
Finalment doncs, tot i l’augment de
les despeses pels serveis sobrevinguts que ha de prestar l’ajuntament
per fer front a la crisi de la Covid-19, la
resta de taxes i serveis no augmentaran pels ciutadans. Això sí, cal que des
del Govern municipal seguim fent una
gestió molt acurada dels pressupostos
com a bon govern republicà per poder
fer quadrar els números i mantenir
els serveis a la ciutadania.

E

l ple d’octubre des
del PSC vam voler
presentar una moció
per donar suport als
sectors de la restauració
i l’estètica, que en el moment quan vam
registrar la moció eren els únics dos
sectors afectats per les noves restriccions
de la Generalitat. Sectors que s’han
vist obligats a tancar les portes i en el
millor dels casos han pogut oferir alguna
alternativa com menjar per emportar o
a domicili. Sense entrar a qüestionar
aquestes mesures preses pel Govern de
la Generalitat, denunciem com se’ls han
aplicat mesures amb una total manca
de previsió, graduació i planificació, i el
que és més important, exigíem quan i
com es pensa compensar els sectors de
manera directa i immediata.
Durant la pròpia intervenció on vam
motivar la urgència de la moció, vam
justificar la greu situació de molts negocis
calderins davant aquestes restriccions,
i vam admetre que la situació havia
canviat en qüestió de dies, encara teníem
més sectors afectats i s’havia anunciat
algunes ajudes més tot i que encara
insuficients. El govern d’ERC va fer un
cop més ús de la seva majoria absoluta
per rebutjar la urgència i per tant un
denegar l’opció a debat, justificant-se
en què la moció quedava desfasada i
defensant l’actuació de la Generalitat.
Tot i que des del nostre grup municipal
vam negociar retirar la moció a canvi del
compromís del govern municipal amb els
dos acords proposats de competències
municipals, el govern s’hi va negar.
Aquests acords deien literalment
“Incentivar el consum d’àpats per
emportar promocionant aquells locals de
Caldes de Montbui que serveixin menjar
per emportar o a domicili mitjançant
canals municipals. Així com creant un
espai online on es puguin consultar les
dades de contacte o enllaços disponibles.
I quan es pugui reobrir els diferents
sectors afectats, formular campanyes de
reactivació (coordinades amb les Taules
de Comerç i de Turisme) específiques,
així com una de general per promoure
el comerç i serveis locals. I fer una
crida als restauradors del municipi
perquè cedeixin els aliments que es
poden malbaratar al Rebost Solidari
d’Aliments municipal i altres entitats
d’atenció social que ho puguin aprofitar.”
Queda clar que el govern municipal
d’ERC posa per davant la defensa de
les decisions de la Generalitat que els
interessos de l’economia local, quan
tomben possibles debats sobre la
necessitat d’ajudar els sectors afectats
per les restriccions i ni accepten
compromisos que no tenen cap cost
per l’Ajuntament. De totes formes
no deixarem de proposar mesures
per ajudar els comerços i negocis
calderins a seguir vius i actius!

CUP - Caldes

L

a pandèmia global
de la COVID-19 i la
recessió econòmica
conseqüent han arrossegat bona part
de la població mundial a una situació encara més empobrida i desigual que l’existent anteriorment.
El record de la crisi financera del
2008, que semblava en aquests últims anys ser borrós, ha resultat
convertir-se de nou en una realitat
per a moltes famílies treballadores. Ara que s’està acabant aquest
2020 podem veure la trajectòria
fatídica que ha deixat la pandèmia i la crisi social i econòmica:
més desigualtat, més inestabilitat
laboral i econòmica, més repressió, menys dotació de recursos en
sanitat, educació, transport i sectors essencials i menys compromís
per part dels poders públics cap
als seus ciutadans.
Des de l’espai municipal, volem
manifestar el nostre desacord pel
que fa a la gestió del govern, allunyada a la realitat social i que no
valora l’impacte que això té en els
nostres municipis. Aquestes mesures basades en la restricció de
drets i llibertats col·lectives perjudiquen la democràcia i erosionen el
paper que tenen les institucions de
vetllar i protegir la vida de les persones més vulnerables. El govern
català amb una mà assenyala les
botellades i els insolidaris com a
culpables de la segona onada, mentre amb l’altra posa sota la catifa
les vagues de metges i MIR, fentne una gestió del tot insuficient.
A més, la Generalitat ha arribat a
prometre 5 hospitals que passades
les setmanes no han aparegut.
La CUP sempre s’ha mostrat a
favor de les recomanacions i mesures implementades amb l’objectiu
de frenar els contagis de COVID19 i evitar el col·lapse de la sanitat pública. Ara bé, si aquestes no
van acompanyades de mesures realment eficaces i útils per frenar
la corba de contagis i d’una forta
inversió en serveis públics, de la
intervenció de la sanitat privada i
d’un pla de xoc de protecció social,
les restriccions de drets i llibertats
es converteixen en una cortina de
fum per tapar les mancances que
tenen els governs de la Generalitat
i de l’Estat.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Obres en temps
de pandèmia

La situació de
pandèmia ens està
colpejant cada dia

A

l’últim ple municipal,
celebrat el dia 29
d’octubre, es va aprovar
una
modificació
de crèdit en la que
s’agrupaven diferents partides
sobrants o de projectes no executats,
per un valor aproximat d’1 milió €. El
govern municipal ha decidit utilitzar
aquests diners per re-urbanitzar la
Plaça Catalunya.
El nostre grup no veu amb mals ulls
aquesta obra ja que, per un costat,
permetrà fer més accessible una
zona amb una elevada concurrència,
sobretot de gent gran i, per altra
banda, reorganitzarà la mobilitat
dels diferents carrers adjacents.
Ara bé, el que no tenim gens clar és
si ara mateix és el moment adequat
per fer-ho. Tenint en compte que
estem immersos en una crisi social i
econòmica sense precedents, que no
sabem quan acabarà, potser caldria
ser una mica prudents i esperar uns
mesos per decidir si aquests recursos
s’usen per fer aquesta obra, o és
necessari utilitzar-los per contrarestar
els efectes devastadors de la COVID.
D’altra banda, el dia 22 d’octubre es va
aprovar de forma inicial, per Decret
d’Alcaldia, el Pla especial de Can Rius
(cal esmentar que aquesta aprovació
no va passar pel ple municipal i que
l’oposició se’n va assabentar pel Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament). Aquest Pla
especial és un instrument d’ordenació
urbanística que possibilitarà la
implantació d’un equipament públic
a Can Rius. Des de Junts, pensem que
Can Rius és clau per transformar el
Casc Antic, i hem manifestat, en moltes
ocasions, que calia començar a posar
les bases d’aquest projecte tan ambiciós
que caldrà varis anys per dur a terme
(pressupost >6M €). De moment, i de
forma no vinculant, s’ha projectat
transformar l’edifici preferentment
en habitatge dotacional, un petit
mercat i ampliar el museu. Des del
nostre punt de vista, creiem que Can
Rius hauria de ser una pedra angular
de cultura, educació i entitats per
tal de maximitzar l’impacte de
transformació i revitalització del Casc
Antic i, de retruc, de tot el municipi.
Pensem que per fer habitatges
(que són necessaris) ja hi ha els
terrenys d’aprofitament municipal
de les diferents zones a urbanitzar
(Puigdomí, Remei, Sant Salvador...).
Al ple municipal vam demanar que es
tingués en compte l’opinió de tots els
grups polítics per dissenyar aquest
projecte. Esperem que sigui així ja
que la diversitat d’opinions enriqueix
les discussions i millora el resultat.
Però ens temem que, com ha passat
fins ara, se’ns informarà un cop ja
estigui tot dat i beneït.

E

l dilluns 19 d’octubre el govern local
va presentar la proposta inicial de les
ordenances fiscals
2021, des del grup municipal del
PPC lamentem que no reflecteixin ni es tingui en compte la situació econòmica real de les famílies,
persones, empreses i comerços del
nostre poble, el govern d’ERC s’han
limitat a adaptar-les a la normativa, una vegada més aquest equip
de govern sembla que no ha fet els
deures i prenen decisions per inèrcia sense saber què implica, la raó
que aquestes ordenances no contemplin la realitat que estem vivint, és que s’aïllen del dia a dia que
viuen moltes famílies calderines.
Al mes de maig des del nostre grup
vàrem presentar una sèrie de propostes de mesures fiscals, econòmiques i socials, en el sentit d’adequar-les a la nova situació que
vivim i el govern ni tan sols es van
prendre la molèstia de contestar.
Cal que s’ampliïn les ajudes i incentius per als sectors més afectats, com ara la restauració, però
també els sectors culturals, comercials i esportius. Les ordenances
fiscals que han presentat no contemplen mesures decidides per
donar suport a aquests col·lectius
ni tampoc rebaixar-los la pressió
fiscal, ja que hauran de seguir pagant taxes com la recollida d’escombraries o ocupació de la via
pública, malgrat la situació tan difícil en què es troben i agreujada
amb les noves restriccions anunciades per la Generalitat.
La situació de pandèmia ens està
colpejant cada dia, i això sens
dubte ha tingut i tindrà impacte,
en previsió del que pot venir, considerem que era el moment de fer
un pas cap a la reducció de la pressió fiscal sobre la totalitat dels calderins, per contra el govern local
va fer públic la decisió de tirar endavant la remodelació de la Plaça
Catalunya, un projecte de 990.000
euros, diners que es podrien destinar a les necessitats reals dels ciutadans, comerciants, restaurants,
bars, esteticista, taxistes ....amb
subvencions directes, o assumir
l’augment del servei de deixalles
que repercutiran directament en
el rebut de tots els calderins.
On està el treball de l’equip de govern? Falta valentia i molta feina.
Quina és l’empremta del senyor Pineda i el seu partit, en el moment
d’estar el costat de les calderines
i calderins?

Del 02 al 16 de novembre de 2020

OPINIÓ / CIUTADANA | 09

calderí / #74

Podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Fins a un
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.

Comunicat de l´AV del barri
de la Bolera
> AV Barri de la Bolera
Fa un any i mig, veïns i veïnes vam decidir tornar a activar aquesta
associació, un dels barris de Caldes amb més història, la pandèmia i
els moments que ens ha tocat viure ens ha fet alentir els nostres projectes de futur, no només activar la festa de Barri, sinó plantejar-nos
el model de barri i les seves necessitats i tornar a ser un barri fort.
Aquests dies ens ha sorgit un tema important a debatre, la ubicació
d’un edifici d’habitatge social per a joves a l’avinguda Fontcuberta en
una zona enjardinada davant de la plaça Romà Martí més coneguda
com la plaça del Pinotxo.
L’Associació de veïns de la Bolera ens posicionem a favor de l’habitatge social per a joves al barri, i tant que sí, només faltaria, però no
compartim ni ens agrada el lloc triat per part de l’Ajuntament per
portar a terme el projecte, no creiem que aquesta zona enjardinada
de l’Avinguda Fontcuberta sigui la més apropiada, ni la més idònia, ni
per la situació ni per l’entorn.
Després de les diverses reunions mantingudes amb veïns, Jovent, Ajuntament i la PAH per informar-nos de la situació actual
del projecte, ens manifestem en contra de la ubicació actual, considerem que és un error construir aquest edifici en aquesta zona.
Nosaltres proposem un altre espai més adequat a les característiques
de l’edifici, els solars del carrer Buenos Aires recentment adquirits
per l’Ajuntament, seria idoni, més pisos, més grans, més zona enjardinada, més cèntric, més vida....
Sabem que a Caldes no hi ha gaires llocs per poder realitzar aquest
projecte però a la vegada estem convençuts que trobaríem el lloc adequat i consensuat. Les cases velles que hi ha escampades pel poble,
solars que es van començar amb obres inacabades, naus amb desús...
Demanem d’estudiar la possibilitat de trobar un altre lloc per portar a terme aquest projecte d’habitatge jove amb característiques
més apropiades.
No destruïm el que tenim fet, construïm futur allà on cal.
Pel futur dels nostres joves, parlem-ne!

artIcle d’opinió

Quan el valor del teu temps
se n’ha anat en orris

maria núria revetllE
periodista
La nova normalitat ens ha imposat fer cua per a tot.
Cues que la ciutadania en general aguanta estoicament amb un “és el que hi ha”. Ara bé l’administració no té cap mena de respecte ni mirament pel
temps i l’esforç que els ciutadans han d’esmerçar
per fer alguna consulta o gestió en aquests temps de
pandèmia. Un exemple és el CAP, el centre d’atenció primària. Pots anar-hi personalment i després
de fer l’habitual cua t’informaran de quina manera cal fer el tràmit o pots parlar amb el teu metge.
El facultatiu, et diuen, es posarà en contacte amb tu,

et trucarà demà. I si goses preguntar i si en el moment
en què em truca, perquè la forquilla de temps és tan
laxe i inconcreta com tota una tarda, no tinc cobertura podré retrucar-lo? Uf NO, això és molt complicat.
De manera que si no érem prou esclaus del
mòbil ara hi has d’afegir el patiment de la cobertura perquè com resulti que no en tens
quan et truqui el metge ja has begut oli.
També pot passar que després que estiguis tota la
tarda sense bellugar-te gaire, per allò de la cobertura,
l’anel.lada trucada no arribi, no per res, sinó perquè el
metge segurament va desbordat i ho deixa per demà.
En té culpa el metge? NO però el pacient, mai més ben
emprada aquesta paraula, tampoc. Què falla? El sistema. En primer lloc no és de rebut que hagis d’estar tota
una tarda esperant per rebre una trucada sense cap
mena d’acotació ni cap possibilitat de retrucar. Així
funciona si vols fer una consultar, una recepta..... però
si resulta que et trobes malament la cosa encara es
complica més. Intentes posar-te en contacte via telefònica i és impossible, les línies estan permanentment
ocupades. Si optes pel 061 potser tens sort i t’agafen
les dades però a la que et deriven amb un metge tornes a topar amb l’ocupació de les línies. Ja fa dies que
em fixo que quan parlen els metges que tenen càrrec
als Mitjans de comunicació afegeixen a les seves demandes per lluitar contra la covid que es canviïn les
centraletes, amb això diuen els doctors Trilla i Padrós,
cap d’epidemiologia del Clínic i president del col·legi de
metges de Barcelona respectivament, tindríem molt de
guanyat, Sincerament no en tinc cap dubte.
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4a edició del “Twerrorífic” el concurs de microrelats de la Biblioteca
Des de fa 4 anys, la Biblioteca organitza Twerrorífic, un concurs de
microrelats de por amb l’objectiu de promoure l’escriptura creativa. En aquesta 4a edició, el punt de partida del relat es situa en un
campament juvenil anomenat Camp Torb. Alguna cosa s’ha despertat al fons del bosc i s’arrossega cap al campament, fent cruixir les
branques al seu pas i deixant una ferum de corrupció. A través del
web www.twerrorific.cat, els participants segueixen la història i la

van complementant amb mini reptes d’escriptura que s’acaba convertint en un microrelat personalitzat. Es pot escriure en català o en
castellà i cada participant pot arribar a escriure fins a 3 microrelats.
Està dirigit als joves a partir de catorze anys i els premis, per valor
de 30 €, van des d’un llibre a escollir pels guanyadors fins targetes
regal de Fortnite, Playstation Store, Apple Store, Netflix, Google Play
i Spotify. La data límit per participar-hi és fins al 16 de novembre.

noves mesures | casino

La cultura torna a abaixar el teló
Les noves restriccions obliguen el sector cultural a paralitzar l’activitat per l’arribada de la segona onada de la Covid-19
Mireia Clapers

L

es actuals dades epidemiològiques referents a la
propagació del virus de la
Covid-19 han provocat un
enduriment de les mesures
sanitàries a l’hora de fer front a la segona onada de la pandèmia del coronavirus. El sector cultural, un dels més
perjudicats durant la primera onada,
torna a patir un tancament de l’activitat per frenar la propagació del virus,
que tot i reclamar (i demostrar) que la
cultura és segura, no ha pogut evitar la
paralització dels esdeveniments culturals. A Caldes, fa pocs dies, es va poder
celebrar la Retrobada, on les entitats
de cultura popular de la vila van actuar a l’aparcament de Les cremades. El
Casino de Caldes, amb l’arribada de la
nova normalitat, va aconseguir presentar una programació mantenint totes
les mesures de seguretat, però de moment, les representacions teatrals i tots
els actes que impliquin l’assistència de
públic, queden prohibides, durant, almenys, quinze dies.
El Grup Escènic Casino (GEC) que
aquest any hauria de celebrar els seus
trenta-cinc anys de recorregut, també
ha vist com la pandèmia estroncava tot
el que tenia preparat per aquesta temporada. Francesc Serra, el seu director des de l’any 1985, declara al Calderí
que “aquesta situació sanitària és un
greu problema per les entitats culturals, sobretot les que depenen, principalment, de les quotes dels seus
socis”. El Grup Escènic Casino es va
fundar l’any 1985 i des de llavors han
estrenat 82 obres de teatre, des dels
clàssics, obres contemporànies, còmiques i dramàtiques. El GEC és un grup
obert de teatre amateur que està regit
per un consell, on normalment hi participen, entre el conjunt d’actors i els
tècnics, unes 35 persones, però que
per la representació dels Pastorets
poden arribar a ser 100 participants.
Actualment, a causa de la crisi sanitària, el GEC es troba en parada tècnica,
a l’espera que la situació es normalitzi. Segons explica Serra “tenim pendents dues representacions del Cafè
de la Marina, una a Mollet i l’altra a
Capellades, que de moment hauran
d’esperar”. El grup calderí de teatre
amateur també havia començat a as-

Tots els actes culturals programats per als pròxims dies s’han vist forçadament ajornats fins que la situació sanitària ho permeti. > q. pascual

“Aquesta situació
sanitària és un
greu problema
per les entitats
culturals”
Francesc Serra
director del GEC

sajar l’obra Psicoteràpia i també està
totalment parada. El passat dia 27 de
setembre el GEC havia de representar
al Casino de Caldes l’obra El Cafè de
la Marina, el clàssic de Josep Maria de
Segarra, però van haver de substituir
la representació en viu per la projecció del vídeo del dia de la seva estrena, per mantenir les mesures de seguretat, amb poca assistència de públic.
ELS PASTORETS EN PERILL
La tradicional obra dels Pastorets,
de Folch i Torres, que cada any representa el GEC per Nadal al Casi-

no de Caldes, ara com ara, és una
incògnita si es podrà celebrar. De moment, no s’han començat els assajos,
i el Grup Escènic Casino està estudiant alternatives que dependran de
com evolucioni la situació sanitària.
EL CASINO MODIFICA
LA SEVA PROGRAMACIÓ
Per tal de donar compliment a les mesures sanitàries adoptades pel PROCICAT, a
causa de la COVID 19, el Casino de Caldes
ha posposat les activitats de la seva programació que en són afectades per durles a terme, tan aviat com sigui possible.

El XVIII Concurs de pintura ràpida Sebastià Badia, es reprograma pel
mes de desembre o gener de l’any 2021.
La Sessió de Rialles, amb l’espectacle
Sóc feliç de la Dàmaris Gelabert, es
posposa pel 10 d’abril del 2021 (serviran les mateixes entrades comprades).
El Cicle Parlem de Cultura Popular que tindrà per protagonista la Coral Cantem Cantant s’ajorna al mes de gener de l’any 2021.
De moment, restarà oberta l’exposició:
15 anys de les nostres catifes de Catalunya a la Unesco, els dissabtes de 12 a
14 h i de 18 h a 20 h.

concurs d’escultura | lliurament de premis

“Dona i Ocells” de Mar Hdez Plana guanya
el 7è concurs d’escultura Sebastià Badia
El passat diumenge dia 1 de novembre es va conèixer el nom de l’artista guanyador del setè concurs d’escultura Sebastià Badia. Enguany,
donades les circumstàncies causades per la segona onada de la crisi
del coronavirus, l’entrega de premis va ser en format virtual mitjançant la plataforma Zoom. Durant la retransmissió de l’entrega
de premis, des d’El Casino de Caldes es va mostrar un tour virtual
de les quinze peces que han participat en aquesta setena edició i
que actualment estan exposades a
la Sala d’Art del Casino. L’acte va
comptar amb la presència d’Àngels
Torras, del departament de cultura de la Generalitat de Catalunya i
de la regidora de cultura del consistori calderí, Laia Cuscó que en
les seves intervencions van destacar el gran nivell de les obres presentades així com del compromís,
en aquests temps difícils, d’apostar
per la cultura com a bé essencial.
L’escultora castellarenca, Mar
Hndz Plana, ha estat la guanyadora
del primer premi, dotat amb 1.000
euros per l’obra “Dona i Ocells”,
aquesta peça és un relleu fet de
pasta de paper que l’artista ja va
presentar a l’exposició “En relleu”
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L’escultora Mar Hdez Plana amb l’obra premiada al Casino de Caldes. > c.m.c

CONVENI | BOMBERS VOLUNTARIS DE CALDES

Compromís per mantenir l’Hidra
En el Ple celebrat el passat 19 d’octubre es va aprovar el conveni on
l’Ajuntament es compromet a assumir les despeses ocasionades pel
de manteniment de la figura Hidra
durant quatre anys, i prorrogables
a quatre anys més, amb un pressupost de 300 euros l’any. D’altra
banda, l’Associació de Bombers Voluntaris, que l’han dissenyat i han
impulsat la seva construcció, assumeixen l’obligació d’utilitzar la bèstia i de treure-la cada any durant
la representació de l’Escaldàrium.
La figura de l’Hirda representa una
bèstia d’aigua i està inspirada en
una gàrgola del Palau de la Generalitat de Catalunya. Aquesta bèstia és
una adaptació creada per l’escultor
Ramon Aumedes, del Taller Sarandaca de Granollers,La figura consta
d’un bust amb el cap erigit i la boca

semioberta. Els Bombers de Caldes va impulsar la creació d’aquesta bèstia per dotar de més mitologia a la llegenda sobre la creació de
l’aigua termal durant l’Escaldàrium.

PATRIMONI | ESGLÉSIA SANTA MARIA

Sanejament de la Santa Majestat
ara farà un any a l’Espai d’Art del
Casino de Caldes. Després d’escoltar el veredicte, l’artista castellarenca va felicitar a tots els participats, molts d’ells presents a l’acte
virtual, i va remarcar “la importància de persistir del concurs en

aquests moments difícils” i també
va destacar que “la cultura i les
arts humanitzen la societat.” La
Mar Hdnz Plana ja ha guanyat el
primer premi del Concurs d’Escultura Sebastià Badia a les edicions dels anys 2017, 2018 i 2020.

La imatge de la Santa Majestat, que pertany al s. XII, i que està ubicada
a l’Església de Santa Maria de Caldes, s’ha hagut de traslladar al Centre
de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya per rebre
un tractament de sanejament i restauració. El trasllat es va dur a terme
ahir dilluns dia 2 al matí per poder tractar la imatge d’un procés de tèrmits situat al cap i s’aprofitarà aquest procés de desinfecció per fer un
sanejament general de tota la imatge.
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Albert San Andrés

D

esprés d’acabar la temporada passada en sisena
posició, amb 23 jornades
disputades, tot i ser una
pretemporada complicada pels problemes derivats de la pandèmia, els calderins han aconseguit reforçar-se amb alguns jugadors com el
davanter Kevin Caballero, un dels artífexs de la tornada a Segona Catalana,
o l’experimentat Walter Fernández, un
calderí que jugarà a casa després de diverses experiències en el futbol europeu.
Aquesta temporada, l’equip blaugrana
jugarà dues fases a la lliga, formant part
del subgrup B format per 11 equips i pertanyent al grup 4 de Segona Catalana.
Els tres primers classificats d’aquesta
primera fase lluitaran per l’ascens de categoria, mentre que la resta ho farà per
evitar el descens. Duque repassa pel Calderí l’actualitat de l’equip:
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ENTREVISTA | CF CALDES

José Luis Duque: “Seria millor
suspendre la lliga fins a tenir la
vacuna i la situació controlada”
Després de dues jornades disputades, una nova aturada d’un mes -com a mínim- tindrà
els jugadors sense competir, trencant la bona dinàmica inicial dels de José Luis Duque

· La temporada passada va ser difícil
on els objectius van quedar a mitges.
Tot i no poder acabar va ser una temporada bona. L’equip va créixer molt a
nivell esportiu, tot i no obtenir els millors resultats esportius, sobretot fora
de casa. Ens va servir per veure que
defensivament havíem de millorar.
· De cara a la 2020-21, és la incertesa la
màxima amb la qual haureu de lluitar?
Aquesta serà una temporada de K.O. per
a preparar-se. No sabem si s’aturarà o es
continuarà, però l’equip està amb moltes
ganes i conscient que serà un any atípic.
· Quins objectius té l’equip aquest
any, si es pot completar la lliga?
Intentar competir a cada partit per a
ser un rival difícil de guanyar i intentar estar en les posicions capdavanteres de la lliga.
· Sabent que aquesta serà una temporada atípica, és un bon moment per
a lluitar per l’ascens?
Com ja he dit, l’objectiu és pensar a competir cada partit i millorar dia a dia!
· Amb tot el que està passant, com
veus la salut del club?
És una situació molt difícil: no tenir els
equips competint no és bo ni competitivament ni econòmicament. Tota la
junta directiva està treballant molt bé,
perquè tothom estiguem el millor possible i és un esforç que hem d’agrair molt.
· L’equip ha tornat a reforçar-se bé amb
dos jugadors coneguts a la casa. Quina
aportació destacaries de cadascun?
Són jugadors amb experiència, persones humils i d’equip que han estat molt
ben acollides a la plantilla i han fet millorar la qualitat del conjunt.
· Aquesta és la tercera temporada que
entrenes al Caldes. Com t’hi trobes?
Estic molt content, ja que el club està
aportant eines per a desenvolupar bé
la nostra feina, millorant molt la part
de l’equip on els jugadors han millorat
molt i cada dia són més competitius.
Això ens fa millors cada dia i espero
poder continuar a la banqueta.
· Com veus el nou format de la lliga?
Crec que és un format que està bé, perquè
serà més competitiva, però també serà
més difícil estar en la part alta de la taula.

José Luis Duque ha iniciat la seva tercera temporada en la banqueta del CF Caldes > A. san andrés

“Aquest any
s’haurà de
treballar
setmanalment, no
podem pensar més
enllà d’una o dues
setmanes”
José Luis Duque,
tècnic del primer
equip del
CF Caldes

· Heu començat bé la lliga, amb una
victòria i un empat.
Aquest any s’haurà de treballar setmanalment, no podem pensar més enllà
d’una o dues setmanes i estem obligats
a treure punts en cada partit per a no
perdre posicions en la part alta.
· La UFEC està recollint suports perquè torni l’esport. Què penses de la
cancel·lació de les competicions?
Personalment crec que no s’hauria de
jugar fins a controlar el virus.
· A l’esport hi ha molt control gràcies a
l’adaptació que han fet clubs i entitats
per a evitar contagis. És una bona solució estar aturats o s’hauria de continuar com demanen des de l’UFEC?
Per mi, l’única solució és no jugar fins a
tenir el virus controlat. Estem parlant
de morts, no de qualsevol altra cosa!
· Els equips de 1a Catalana han demanat ajornar la lliga fins al gener. S’hauria de fer una cosa semblant a Segona?
És una bona solució, però no crec que
al gener la situació sigui millor que ara.
Seria millor suspendre la lliga fins a
tenir la vacuna i la situació controlada.

Walter Fernández, un reforç de luxe
L’aposta de Duque per la pedrera en les últimes tres temporades, s’ha vist apuntalada
per l’experiència de Walter Fernández, un calderí que torna a casa després d’una
dilatada carrera esportiva. El jugador de 31 anys aportarà solidesa al centre del
camp i a l’atac amb una qualitat que ha passejat per algunes lligues europees. Amb
experiència a primera, segona, segona B i tercera, Fernández ha militat en equips
com el Gimnàstic de Tarragona, el Lokeren belga, el Panthrakikos i el Xanthi grecs, el
Petrolul Ploiesti romanès, el Fehérvár hongarès, L’Hospitalet, Extremadura o el Sant
Julià andorrà on va tornar a jugar a l’Europa League, després d’haver-ho fet amb el
Videoton FC hongarès la temporada 2012-13. Procedent de la UE Mollet i format en
les categories inferiors del RCD Espanyol i FC Barcelona, la seva polivalència li permet
jugar d’extrem o de migcampista.
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OK LLIGA | 6A JORNADA

CH Caldes ajorna el partit per un positiu de Covid
El Recam Làser Caldes no ha pogut disputar la 6a jornada de l’Ok Lliga prevista contra l’Igualada, aquest diumenge
El partit entre el Recam Làser
Caldes i l’Igualada Hoquei Club
que s’havia de disputar aquest
diumenge dia 1 de novembre, a la
Torre Roja, va quedar suspès a
causa d’un cas positiu de Covid-19
diagnosticat en la plantilla dels jugadors calderins. L’enfrontament
que corresponia a la sisena jornada de l’Ok Lliga, estava previst per
aquest diumenge a les 19 hores de
la tarda. Ara el partit ha quedat
ajornat, a l’espera d’una nova data.
PRIMERA DESFETA
A BELL-LLOC (3-2)
En l’últim partit disputat pels de
Candami el passat 25 d’octubre, el
Recam Làser Caldes va caure per
3 a 2 en el duel contra el Lleida
Llista, encontre corresponent a la
5a jornada d’aquesta temporada a
la competició Ok Lliga.
Els calderins van tenir una mala
tarda i en el pitjor partit de la
temporada, van pagar car el seu
desencert. El matx va començar
amb domini local. Al minut 3, Andreu Tomàs, aprofitant un error
defensiu va fer el primer dels del

Segre. El Caldes va anar agafant el
timó del partit amb el pas dels minuts i al 17 minut del partit, Giménez, amb una gran definició, va fer
l’empat a 1. Gerard Camps, novament brillant sota pals, va aturar
un penal just abans del descans.
A la represa, el Caldes va començar a millorar. Tot i les bones arribades, no van poder superar a
Serra, i al final, ho van acabar pagant. Bruno Di Benedetto, amb un
fort xut, va fer el 2 a 1. Un minut
després, Rovira va poder empatar
des de la directa per una blava a
Jepi Selva, però no va poder fer
el gol. Al minut 43, Ferran Rosa
va fer el 2 a 2 amb la 10a falta del
Lleida. A dos minuts pel final, un
polèmic penal favorable al local,
va ser transformat per Vives fent
el 3 a 2. Miras, amb un penal a
falta d’un minut, va poder donar
un punt als vallesans, però la bola
va anar fora.
El Caldes va tornar amb les mans
buides de Bell-lloc a la vila termal,
després d’un partit on els jugadors
d’Eduard Candami van anar a remolc. > PREMSA CH CALDES

El conjunt calderí, en un dels partits anteriors, que no ha pogut jugar a causa d’un positiu a la plantilla. > M. CÀTEDRA
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del 3 al 16 de novembre del 2020
DIMARTS 3
Exposicions
“Caldes Desapareguda”, del 10 d’octubre al 10 de
gener del 2021. Mostra de fotografies provinents de la publicació “Caldes de Montbui
desapareguda”, editada per
l’editorial Efadós amb col·
laboració de l’Ajuntament de
Caldes.
Horaris de visita: del 10 al
13 d’octubre, de 10 h a 14 h i
de 16 h a 19 h; a partir del 14
d’octubre de dimarts a dissabte de 10 h a 14 h i de 16 h a
19 h, i diumenges i festius, de
10 h a 14 h.
Lloc i org.: Museu Thermalia

8 h · DEIXALLERIA MÒBIL
La visita mensual del camió adaptat amb contenidors de recollida
es repeteix cada primer dimarts de
mes, de 8 a 13 hores.
Lloc: aparcament de les Escoles Pies.
Org.: Ajuntament de Caldes

DIVENDRES 06
19h · TALLER DE LECTURA
EN VEU ALTA
A càrrec de la companyia de teatre Cos de Lletra.
Lloc i organitza: Yoga Ashram

DISSABTE 07
10:30 h · TALLER
D’ESCRIPTURA CREATIVA

A càrrec de la companyia de teatre Cos de Lletra.
Lloc i organitza: Yoga Ashram

DIUMENGE 08
11:30 h · MISSA PELS
DIFUNTS
A càrrec dels cantaires de la coral del
Centre Democràtic i Progressista.
L’acte se celebrava al Remei però a
causa de la pandèmia es durà a terme
el canvi d’ubicació per garantir les
mesures de seguretat i prevenció.
Lloc: Parròquia Santa Maria
de Caldes
Org.a: Coral de L’Ateneu, Centre
Democràtic i Progressista.

DILLUNS 09
SERVEI D’EXPEDICIÓ I REN-

NOVACIÓ DEL DNI
La propera visita de la unitat
mòbil de la Direcció General de la
Policia per a la renovació i expedició del DNI serà el 9 i 11 de novembre. Podeu demanar hora a
partir del 28 d’octubre, de 8 a 14 h
(OAC - pl. de la Font del Lleó 11 –
T. 93 865 56 56). Les places són limitades i s’esgoten ràpidament.
Per això, les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’arribada
o trucada.
Lloc: Ajuntament de Caldes

DIMECRES 11
19 h · ENTREVISTA A INSTAGRAM LIVE
‘Davant del canvi climàtic cal actuar i cal actuar ara!’, sessió d’Instagram Live des del perfil de
l’Ajuntament de Caldes (@AjCaldesMontbui). Entrevista a Mont-

serrat Termes Rifé, presidenta del Comitè d’Experts sobre el
Canvi Climàtic del Parlament de
Catalunya a càrrec del regidor de
Sostenibilitat i Ecologisme, Jordi
Martín i Forns. Acte telemàtic en
el marc del Procés Participatiu
d’Emergència Climàtica.
Lloc: Instagram
Organitza: Ajuntament de Caldes

DILLUNS 16
SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA PER A LES DONES
Servei atès per advocades, de manera confidencial. L’atenció és telefònica per garantir les mesures
de prevenció i seguretat necessàries per la Covid-19.
Les dones que vulguin fer consultes, han de demanar hora trucant
al telèfon 93 865 54 20.
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes

Actes d’agenda
Si organitzes o participes en algun acte i vols
que aparegui a la nostra agenda, envia’ns la
informació abans del migdia del dilluns previ
a la sortida del Calderí.

CONTACTA’NS!
hola@calderi.cat
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 ·
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

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

La frase de la quinzena

“La mort és una vida
viscuda. La vida és una
mort que ve.”
> Jose Luis Borges

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

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

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!
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.

Tria una opció per completar l’oració:

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

Farmàcia Tarruell

Passatemps en català

93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		

DEFUNCIONS

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 els informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-los 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).

28 d’octubre del 2020 · 75 anys
MARIA CARMEN GARCÍA RUBIO
25 d’octubre del 2020 · 63 anys
ELISENDA OLIVERAS CAMPS
24 d’octubre del 2020 · 92 anys
DESIDERIA AYUSO BOADA
21 d’octubre del 2020 · 87 anys
DOLORES MUÑOZ RUIZ

Vols ser punt de
distribució del
Calderí?
Rebràs exemplars a cada edició.
(Només per a establiments comercials)

“El 50 % de joves fan ______________d’una hora d’exercici al dia.
Una mitja

Un promig

Una mitjana

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.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

264.228
notícies llegides
84.172
sessions al web
53.122
usuaris únics

CONTACTA’NS!
hola@calderi.cat

www.calderi.cat
el portal digital de notícies
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Curiositats

Investigador del Grup de Recerca BIOCOM-SC

Daniel
López
Codina

De jove va ser objector de consciència. Reconeix que la
vida li ha portat a tenir dues passions: la cooperació per
al desenvolupament - és membre de Caldes Solidària- i
utilitzar la física i les matemàtiques per entendre el
funcionament dels sistemes biològics. Dues passions
independents però que al final han acabat quadrant.

Jordi Rius

j. serra

· Passió per la biologia de ben jove?
Sí, volia entendre la biologia des de
punt de vista físic i matemàtic. Vaig
començar treballant en microbiologaia però amb els anys vas guanyant habilitats i possibilitats. Des de fa uns 15
anys, estem treballant en malària, tuberculosi, malaltia de Chagas, leishmaniosi. El treball en leishmaniosi i
malaltia de Chagas ens ha portat coneixements en epidemiologia i juntament amb les matemàtiques ens han
resultat molt útils per la Covid-19.

“Seria partidari
de quedar-nos a
casa confinats
almenys 15 dies”

Del 02 al 16 de novembre de 2020

· Quina utilitat té el grup BIOCOM-SC?
Tan aviat com va començar l’epidèmia
a la Xina, ja ens vam plantejar intentar entendre què passava. És el que ens
passa als científics, que som uns maniàtics i volem entendre-ho tot. De seguida,
vam veure que no es podia entendre des
del punt de vista d’epidemiologia matemàtica que estableix les relacions entre
els infectats, els susceptibles, els recuperats... La dinàmica de l’epidèmia depenia bàsicament de les mesures de
control perquè estàvem davant d’una
epidèmia on tothom és susceptible. I segueix sent així. Vam optar per un model
matemàtic descriptiu molt simple i ens
va funcionar molt bé.
· Què va passar quan l’epidèmia va
arribar a Europa?
Quan l’epidèmia arriba a Europa, el
model ens segueix funcionant molt bé.

Des de la Comissió Europea ens van
demanar col·laboració per fer informes diaris de la situació. AQuAS,
l’agència de la Generalitat que supervisa la qualitat del sistema sanitari,
ens va demanar col·laboració. El treball amb la Comissió Europea i amb
AQuAS ens van portar a desenvolupar eines que són molt útils com el diagrama de risc, l’EPG o risc de rebrot
com diuen als canals de televisió. Fem
eines per avaluar la situació i fem previsions del que passarà en un futur.
· Actualment la situació a Catalunya està descontrolada?
Els serveis de salut no estan descontrolats, sinó sobrepassats. La
qüestió epidemiològica sí que està
descontrolada, sí. Està a un nivell
superior del que podem controlar.
· No hem cuidat prou la salut pública i l’assistència primària?
La nostra mentalitat capitalista de dir
‘jo tinc diners i compro’ no serveix. No
pots construir un servei sanitari de
qualitat anant al mercat i comprant.
Primer perquè no hi ha metges,
metgesses i infermeres que puguis
anar contractant fàcilment. I d’altra
banda, la gent s’ha de formar. Assistència primària i salut pública van ser
els serveis més malmesos amb les retallades del 2008. A Caldes mateix
ho vam patir amb el tancament del
CAP a les nits. Es va retallar enormement i és molt difícil refer-ho

· S’han fet les coses malament a Espanya i a Catalunya per a contenir
la propagació del coronavirus?
Als primers mesos, al març i l’abril,
no es pot parlar d’errors. Simplement
no se sabia què s’havia de fer. L’error greu és quan s’acaba el confinament global, es fa una obertura com
si aquí no hagués passat res, la gent
no és conscient del que passa, els serveis de vigilància no estan preparats
i això va provocar que fóssim els primers a la llista de tenir creixements
importants. La desescalada hauria
d’haver estat progressiva. Al revés
del que va fer Itàlia, que va mantenir
l’estat d’alarma, la vigilància i les exigències sobre la població. Aquí no, ho
vam obrir tot i no passa res.
· Series partidari de mesures més
estrictes pel que fa a la mobilitat?
Sí, quedar-nos a casa confinats almenys 15 dies. El que està passant
és massa greu com per no veure
res. Les conseqüències que estem
tenint són molt greus. Ja no podem
esperar més. Hem de ser molt contundents amb la frenada. Seria immoral acostar-nos a les xifres que
teníem al març. En aquests moments tenim 120 morts en 7 dies.
És una barbaritat. Però ens en
podem anar a tres vegades més si
anem creixent a aquest ritme.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

