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Entrevistem a Marta Tauleria,
directora de l’Escaldàrium, el
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L’Ajuntament anuncia el nou
Pla de Mobilitat de Caldes que
s’iniciarà a partir de la Fase 1
>P10

Les escoles podran reobrir al
juny, només si som en Fase 2
i per a un ús no lectiu
>P14

Fe i esperança

La fase avançada ha flexibilitzat restriccions
del confinament com el permís de reobertura
als centres de culte religiós.
>P06-07
La parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui ha reprès les misses setmanals. A la imatge, una calderina, a l’interior de l’església de Caldes, pregant amb la mascareta posada. > j. Serra
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“No és el més
fort ni el més
intel·ligent el
que sobreviu,
sinó aquell qui
més s’adapta
als canvis
Charles Darwin

“
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Adaptar-se al canvi

> JORDI SERRA

El canvi és inherent a la vida. No obstant
això, la nostra tendència és resistir-noshi. No ens agrada la sensació de falta
de control, acostuma a generar por i
angoixa. Però per superar-lo, primer cal
acceptar la nova situació. La pandèmia
del coronavirus ha estat un canvi
inesperat que ha capgirat les nostres
vides, però la ciutadania està demostrant
una gran capacitat d’adaptació que
impulsa la lluita per seguir endavant.
La religió, com qualsevol altre àmbit
o pràctica social, s’està adaptant a
les noves circumstàncies: mascareta,
distància i Amén.
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Amb moltes ganes d’un canvi de fase de cara a dilluns vinent
DESESCALADA | FASE AVANÇADA

Si Caldes de Montbui ascendeix a la Fase 1, tal com es preveu, estaran permeses les reunions de fins a un màxim de 10 persones i es reobriran al públic les terrasses a l’aire lliure i els locals d’espectacles culturals

Durant aquesta setmana de fase avançada de la desescalada, el petit comerç ha gaudit d’una major flexibilització en les mesures restrictives, permetent la seva obertura en l’horari habitual. També s’han reobert serveis d’atenció a la ciutadania que s’atenen des de l’edifici del consistori, amb cita prèvia, i s’han reprès les misses setmanals a l’església de Santa Maria de Caldes de Montbui. > J. SERRA

Ivette Hijano

L

a notícia s’espera
amb moltes ganes,
l’anhel de la ciutadania per fer camí
cap a un desconfinament cada vegada més real, tot
i mantenir mesures restrictives i,
sobretot, el distanciament social
que es preservarà durant temps
per evitar qualsevol rebrot del
virus, a falta de la vacuna o de medicaments més efectius.
En qualsevol cas, dilluns 25 de
maig podria ser el dia en què Caldes avanci a la Fase inicial de la desescalada: “Tot apunta que sigui
així, tot i que no ho sabem amb
certesa. La decisió depèn d’or·
ganismes superiors, i s’està sent
molt prudent”, explicava Isidre
Pineda, alcalde de la vila termal,
ahir al matí en l’atenció als mitjans de comunicació. De ser així,
i arran la flexibilització de les mesures socials d’aquesta nova etapa,
els calderins i calderines podrem
retrobar-nos amb els nostres éssers estimats que durant més de

Fase 1

Caldes podria passar
a fase incial la propera
setmana

Fase 0 avançada
Els comerços i centres
de culte han gaudit
d’una major flexibilitat
en les restriccions
aquesta setmana

186 casos
positius i 433

sospitosos de Covid-19
registrats a la vila,
a dia de 21 de maig

60 dies només hem pogut veure a través d’una pantalla de mòbil o d’ordinador. Els avis i àvies podran tornar a
veure els seus néts i nétes, fills i filles
que podran tornar a reunir-se amb els
seus pares i mares, amics i amigues
que se sentiran de nou més a prop. El
proper dilluns podria ser un dia ple
d’emocions, com quan és Nadal i les
famílies es reuneixen de nou després
de temps separades.
Això podrà fer-se realitat gràcies a la
responsabilitat de tots i de totes, pel
fet d’haver respectat les mesures establertes per les autoritats sanitàries,
quan podrem tornar a sentir, amb més
intensitat i desig que mai, l’escalfor i
el caliu els nostres. Però Pineda, en la
seva intervenció en roda telemàtica,
tornava a insistir en el fet de “no abai·
xar la guàrdia”: “Quan estàvem con·
finats no teníem risc de contagi, però
ara sí. Per tant, ara més que mai, de·
manem la responsabilitat dels ciuta·
dans, que en la seva majoria ho està
fent molt bé”.
Tot i que en la propera fase que possiblement estrenem la setmana vinent
es permeten les reunions de fins a un
màxim de 10 persones, en aquestes reunions caldrà seguir respectant la dis-

tància de seguretat de 2 metres i utilitzar mascareta, així com altres mesures
de protecció, com la higiene de mans.
Però no només les famílies o colles
d’amics i amigues estaran de celebració, també els restauradors i establiments d’espectacles culturals. En la
nova Fase 1, es podran reobrir al públic
les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració, tot i
que amb una ocupació màxima de 10
persones per taula o agrupació de taules, i només estaran permeses el 50%
de les taules respecte a l’any anterior.
En aquest sector també es prioritzarà
l’ús d’estovalles d’un sol ús, s’evitaran
les cartes impreses i s’eliminaran productes d’autoservei, com els tovallons,
setrills, escuradents o altres utensilis.
L’altra gran notícia en termes de reobertura és el dels locals o establiments
on se celebrin actes o espectacles culturals, sense superar un terç d’aforament. No es podrà lliurar programa
de mà ni cap documentació en paper,
i tampoc estaran permesos els serveis
complementaris com cafeteria, botiga
o guarda-roba.
LLIURE CIRCULACIÓ DINS DE LA
REGIÓ SANITÀRIA

En la fase inicial de la desescalada s’autoritza la lliure circulació per la regió
sanitària de residència, sense cap limitació d’horari, excepte per a les passejades i la pràctica d’esport individual,
per les que continuen les franges horàries concretes. Es manté la possibilitat
de desplaçar-se a altres regions sanitàries per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn del
lloc de residència familiar, assistència
i cura de persones grans, dependents
o amb discapacitat o per força major.
També en aquesta fase inicial es permet viatjar en vehicles particulars i
privats de fins a 9 places ocupant tota
la capacitat del vehicle, sempre que els
ocupants siguin persones que resideixen al mateix domicili no sent necessari l’ús de mascareta. En canvi, si els
ocupants no viuen en el mateix domicili, només poden viatjar dues persones
per fila de seients i sempre amb mascareta posada.
UNA SETMANA GAUDINT DE LA
FASE AVANÇADA
La vila de Caldes, com a municipi pertanyent a l’àrea metropolitana de Barcelona, va entrar en fase 0 avançada
–una fase intermèdia a l’espera de com-

plir amb les condicions per passar
a la fase inicial- aquest dilluns 18
de maig. En aquesta etapa s’han
relaxat algunes mesures, on els
principals canvis han afectat al
comerç, als museus i biblioteques,
llocs de culte i les vetlles i centres
esportius professionals.
Sense dubte, un dels sectors a qui
més ha afectat l’aturada arran la
crisi sanitària és el petit comerç.
No obstant això, tots aquells establiments comercials i locals fins a
400m2 ja han reobert aquesta setmana sense necessitat de cita prèvia, en el seu horari habitual, però
amb una restricció d’un terç del
seu aforament.
D’altra banda, els bars i restaurants han continuat oferint el servei a domicili o de recollida de comandes encarregades prèviament.
Altres importants novetats
d’aquesta setmana, arran la permissibilitat de la fase 0 avançada,
ha estat la reobertura de l’edifici
de l’Ajuntament per atendre a la
ciutadania, de manera presencial
i amb cita prèvia, en els serveis de
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania,
l’Oficina d’Habitatge, serveis Soci-

als, Servei d’Aigua i l’Arxiu municipal. En només el primer dia de funcionament, l’OAC va registrar una
trentena de visites, 23 de les quals
van ser per tràmits sobre el padró
municipal. De les vuit visites restants d’aquest dilluns, sis van ser
per sol·licitar a l’Ajuntament l’alta
del certificat electrònic idCat, que
permet la tramitació electrònica
amb les administracions.
L’atenció en aquest serveis reoberts només s’ha dut a terme a
persones que tenien hora concertada i, en aquest sentit, el consistori ha incidit en què cal “priorit·
zar, sempre que sigui possible, la
tramitació electrònica a través
del web www.caldesdemontbui.
cat/tramits”, segons s’explicava
en un comunicat de premsa aquesta setmana.
Altres equipaments que comptaven amb el permís de reestrena
aquesta setmana eren les biblioteques i els museus, amb restriccions d’aforament en aquests últims.
A Caldes de Montbui, el Museu
Thermalia i la Biblioteca de Caldes han seguit tancats aquests
dies, “mentre es treballa en el

disseny de circuits segurs i en la
instal·lació i compra de materi·
als de protecció per a les perso·
nes”, segons apunta el consistori.
La Biblioteca obrirà el 2 de juny el
servei de préstec i seguiran tancades les sales de lectura. Pel que fa
al Museu Thermalia, també es preveu la seva nova reobertura el pròxim 2 de juny.
També els centres de culte tenien l’autorització del Govern per
a la seva reobertura al públic des
d’aquest dilluns, tot i que només
amb un aforament de màxim un
terç. A la Parròquia de Santa
Maria s’han restablert les misses
setmanals, “que han comptat amb
l’assistència d’entre quinze i vint
persones”, segons explica el Mossèn Xavier Blanco. I també s’hi han
tornat a celebrar funerals i vetlles,
sent permeses amb un màxim de
15 persones a l’exterior, i de 10 persones en el cas de ser en un recinte tancat.
L’ÚS DE LA MASCARETA
El BOE del 20 de maig ha publicat l’ordre SND/422/2020 mitjançant la qual es regulen les con-

dicions per a l’ús obligatori de la
mascareta. En aquest sentit, l’ordre estableix l’ús obligatori de la
mascareta –en persones a partir
de 6 anys- a la via pública, en espais a l’aire lliure i tancats d’ús públic, quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat de 2
metres. També es recomanable el
seu ús per a la població infantil de
3 i 5 anys.
No obstant això, queden exempts
d’aquesta obligatorietat les persones que presentin algun tipus
de dificultat respiratòria que es
pugui veure agreujada per l’ús de
la mascareta; les persones en les
que la utilització de les mascaretes sigui contraindicada per motius de salut, degudament justificats, o que per la seva situació de
discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que
facin inviable el seu ús; en el desenvolupament d’activitats en les que,
per la seva pròpia naturalesa, resulti incompatible l’ús de la mascareta, i per causa major o situació
de necessitat.
Aquesta ordre és vigent des del dijous 21 de maig.

Positius 186
Sospitosos 433

Evolució dels casos de
Covid-19 a Caldes
La setmana passada, Caldes de
Montbui sumava 174 casos positius
de Covid-19, diagnosticats i registrats pel Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya. A dia
21 de maig, la xifra ha augmentat
considerablement a 186 positius,
i 433 casos sospitosos. Segons el
mapa interactiu de casos Covid-19
per Àrea Bàsica de Salut, Caldes de
Montbui registra 257 casos positius
i 614 sospitosos de contagi.
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Albert San Andrés
La setmana passada es va anunciar
la suspensió de la 26a edició de l’Escaldàrium, una cancel·lació derivada dels efectes de la pandèmia, per
les recomanacions estipulades per
l’estat de l’arma. Del 10 al 12 de juliol
Caldes de Montbui quedarà orfe de
Foc, aigua i música per segona vegada a la història després de la cancel·
lació per pluja del 2008.
L’Escaldàrium s’ha convertit en els
últims anys en una de les festes d’estiu més tradicionals de Catalunya,
una celebració molt arrelada a la
vila, on fins i tot la seva música ha
esdevingut un himne per a grans i
petits. Una cita imperdible, que malauradament aquest 2020 no podrem
veure com a tal, tot i que s’està treballant per a tractar de fer actes alternatius durant el que queda d’any.
Per aquest motiu, aquesta setmana
la directora Marta Tauleria va ser la
convidada a les entrevistes d’Instagram Live del diari Calderí. Tauleria
havia de debutar aquest any com a
directora de la festa, després de ser
subdirectora en l’edició 2019.

22 de maig de 2020
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Marta Tauleria: “El més dur ha
estat acceptar que aquest any no
tindríem la plaça plena”
La directora de l’Escaldàrium parla amb el Calderí sobre el present i futur de la festa

És nova i realment aquest any en
no celebrar-se no ha pogut tirar
endavant tota la feina. Tampoc
sabem ben bé la feina concreta
que ha de fer la regidoria, però sí
que ens ajuda a l’hora de comunicar-nos amb l’ajuntament. El fet
que el regidor -Josep Busquetshagi format part de la colla i hagi
participat molts anys a l’Escaldàrium ajuda molt. A nivell intern soluciona molta comunicació amb altres entitats, fent-ho més directe.

Com estàs vivint aquesta situa·
ció de confinament?
A casa treballant i ocupada. Per
sort bé!
Haurà estat difícil haver de
cancel·lar aquesta 26a edició.
Més que la decisió, que ja la sabíem,
és acceptar-ho. Acceptar que aquest
any no tindrem la plaça plena. Ens
ha portat molt temps això, ja que en
les dates que estem i que no hem arribat a la fase 1, ja ens ho feia preveure i ho teníem present.

“La plaça és el lloc
originari i li dóna
el caliu de terme.
L’Escaldàrium explica
l’origen de l’aigua
termal i el punt més
calent del poble es troba
en la plaça”

Com s’arriba al consens amb
l’Ajuntament per a la cancel·
lació de la festa?
Primer internament amb les diferents comissions de les entitats
que ho gestionem i amb l’Ajuntament, ja ens vam començar a fer
a la idea i de com ho veiem. Vam
fer reunions al principi de la pandèmia veient com evolucionava
tot, però volíem esperar un temps
per veure l’evolució i si tot seguiria
com al principi. Internament, arribats al maig, ho teníem clar perquè comporta assaigs i reunions.
Arribat el moment de prendre la
decisió tot va ser consens.
Hi ha hagut cap situació semblant
en aquests 26 anys d’història, de
canvi de dates o de cancel·lació?
El 2008 es va suspendre per pluja

el mateix dia amb tot muntat.
Aquest és la segona vegada que
ho hem de cancel·lar.
Diners de l’Escaldàrium per a me·
sures d’acció social i de reactiva·
ció de l’economia local. Una me·
sura molt necessària ara mateix.
Quan ens vam reunir, l’Ajuntament
va fer aquesta proposta i lògicament l’acord va ser total, perquè
és una mesura primordial. L’Escaldàrium pel poble és molt interessant, ja que porta a molta gent
de fora de Caldes. És una manera
d’incentivar el turisme i dóna a conèixer la cultura popular. Aquest
any ajudarem d’una altra manera.
Quines novetats s’haguessin vist
en aquesta edició?
Moltes no es poden dir, ja que les
guardem per la pròxima edició. Una
d’elles però, era que l’Associació La
Forca es feia càrrec dels actes de divendres. Fins ara s’havia organitzat
d’una altra manera i ara s’ha creat
una associació que organitza aquest
acte i que ha crescut molt en els últims temps. La resta de novetats
hauran d’esperar al 2021!
Després de la cancel·lació es va
parlar d’activitats complemen·
tàries. En què s’està treballant?
Les estem pensant encara i no
sabem ben bé que farem, ni com, ni

si farem res. El que tenim molt clar
és que no volem res que comporti reunir a una multitud de gent,
ni fer coses que comporti moure
grans masses. Creiem que si no
hem fet l’Escaldàrium ni fet assaigs, ara és absurd fer activitats
així. Si finalment es pot agrupar la
gent de casa, genial, però no incentivarem la reunió de població. No
tenim molta cosa definida perquè
tot evoluciona molt ràpid i treballem constantment.
Aquesta era la primera edició
que dirigies. Com és dirigir l’Es·
caldàrium?
La part bona és que la direcció
només se centra en les dues hores
que dura l’acte de dissabte. La
festa engloba actes d’una setmana
abans, amb Projecte Escaldàrium,
Escaldàrium de cambra... Com que
s’ha anat fent gran, hem anat creant càrrecs. Tenim la coordinació
que juntament amb l’Ajuntament
treballa amb totes les entitats. Direcció no treballa amb entitats i
se centra en l’acte en si. Vivencialment, l’any passat vaig ser subdirectora amb Paula Lance, que
va ser la màxima responsable, i
és una visió molt diferent de quan
estàs dins de la plaça. Ho has de
controlar tot, tempos, seguretat...
un punt de vista molt diferent.

A l’Escaldàrium, hi ha molta
feina al darrere. Com és aques·
ta festa entre bastidors?
Realment l’Escaldàrium dura una
hora i poc i sembla fàcil de fer. La
feina gruixuda comença al febrer,
quan les diferents comissions es
reuneixen per parlar de les novetats i com portar-les a terme, pressupostos, assaigs, etc. Però és realment després de la festa major
quan es comença a temptejar l’any.
De febrer a maig no hi ha assaigs
i és al maig quan es comença amb
un setmanal. Com més s’apropa el
dia, fem més proves de tot. Dedicar
unes hores setmanals és dur però
crea molta germanor.
Com es combinen les feines amb
el Ball de Diables, els bombers
voluntaris i l’Associació La Forca
per coordinar-ho tot?
Tenim el Consell Escaldàrium on un
o dos representants de cadascuna
tenen veu. Internament als Diables
hi ha diferents comissions que treballen el seu personatge com les bruixes o els esbirros. És complicat organitzar-se però com tothom té un
paper molt diferenciat a la festa, això
ajuda a compenetrar-se molt bé.
Ha ajudat la creació d’una regi·
doria de l’Escaldàrium al desen·
volupament d’aquest?

Als últims anys la festa ha evoluci·
onat i crescut molt. Quin és el futur
que li espera a l’Escaldàrium?
Cap on va no ho sabem ben bé,
però el que tenim molt clar és que
la plaça és el nostre espai. La plaça
limita l’espai, però creiem que és
part de la màgia, on es va començar, l’envolta la música, queda centrada... Cap on va? Ens agrada que
la gent vingui amb ganes de participar i que entengui la festa. Que
sigui capaç de diferenciar les danses, que no són totes iguals. És una
mica complicat però volem treballar cap aquesta direcció. Que
creixi més no ens preocupa perquè l’espai és el que és. Intentem
adaptar-nos a les novetats de cada
any, per fer-la més segura, atractiva i que englobi més gent.
Molta gent va dir-nos que en la
zona esportiva el 2018 els va agradar molt, perquè es tenia bona
visió i hi havia molt més públic.
A nosaltres ens va significar més
feina, ja que tot era nou i partíem
de zero. A més era molt complicat
controlar el tema de l’aforament i
els accessos. La plaça és el lloc originari i li dóna el caliu de terme.
L’Escaldàrium explica l’origen de
l’aigua termal i el punt més calent
del poble es troba en la plaça.
Des de l’organització, sou consci·
ents de fins a quin punt heu arri·
bat a arrelar a Caldes, amb can·
çons com Invocació, convertida
en l’himne oficiós de la vila.
De fet és una cosa que ens agrada
molt. Que a la gent li agradi la música, que la canti, ho visqui o que
durant aquella setmana la gent tingui les ganes o les escoles ensenyin
la música. És una festa del poble i
de Caldes. És una festa de Caldes
i pels calderins, tot i que ens agrada molt que vingui la gent. Creiem
que no ens hem de comparar amb
cap altra festa, ja que cadascuna es
viu d’una manera diferent.
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PLA DE MOBILITAT | FASE 1

Canvis importants de mobilitat a Caldes
El consistori presenta un pla estratègic de mobilitat que prioritza la salut, la seguretat i la sostenibilitat
Redacció

E

stà previst que dilluns dia 25 de maig
Caldes pugui entrar a
la fase 1 de desescalada, i per això, l’ajuntament ha presentat una estratègia de mobilitat on es recullen
diferents accions que es duran a
terme per preservar la salut de les
persones i que garanteixi el dret
a la mobilitat. La crisi global provocada per la pandèmia del coronavirus ha afectat directament a
la mobilitat, reduint el nombre de
desplaçaments a causa de les restriccions i prohibicions de determinats sectors d’activitat. Els efectes
de la pandèmia en termes de mobilitat també es fonamenten en la
reducció de la demanda del transport públic col·lectiu, el creixement significatiu de l’ús de la bicicleta i un augment en l’utilització
del cotxe particular, amb poca ocupació per evitar el transport públic i evitar així possibles contagis.
L’estratègia que s’ha presentat
i que es desenvoluparà de forma
immediata té per objectiu guanyar
espai per als vianants i les bicicletes del municipi, i tindrà més incidència en els entorns on s’acumula més volum de persones,
sobretot en les zones comercials,
al centre o en els eixos de mobilitat de vianants del municipi. En
relació amb la mobilitat dels via-

EIX COMERCIALZONA CENTRE: ESCENARI VIANANTS
PI I MARGALL ENTRE CARRERS HOMS I ESCOLES PIES

pació no podrà superar el 50%.
Respecte a l’ús del vehicle privat
es tornarà a incentivar la rotació
de vehicles amb l’activació de la
zona blava, s’eliminarà el trànsit
de pas i regular en els accessos al
centre de la vila en els períodes on
hi hagi més vianants i s’ordenarà
els espais de càrrega i descarrega durant els horaris de regulació.

Esquema de com afectaran els canvis de mobilitat a la zona centre de Caldes. > CEDIDA

nants aquesta estratègia recomana l’ús de mascaretes en espais públics i les voreres s’ampliaran per
garantir les distàncies socials. Coincidint que les terrasses de bars
i restaurants podran obrir al públic a partir de l’entrada de la nova
fase, s’eliminaran obstacles de les
voreres per poder ampliar i delimitar nous espais i els escocells
dels arbres s’ompliran amb sauló

per guanyar espai practicable per
als vianants. També es fomentarà,
mitjançant senyalització, la circulació per la vorera dreta del sentit de la marxa carrers Sant Pau,
Montserrat, Passeig del Remei,
Fontcuberta, Font i Boet, Forn,...
Aquest projecte també preveu
aplicacions relacionades amb la
mobilitat de les bicicletes, fomentant els ciclocarrers, incrementant

els aparcaments per a bicicletes i
marcant les distàncies de seguretat als ciclistes als ciclocarrers. El
transport públic també haurà de
seguir mantenint les mesures de
seguretat, amb l’ús obligatori de
les mascaretes i s’implementarà
una senyalització interior als autobusos per informar sobre quins
seients estan disponibles per garantir la distància i la seva ocu-

L’AVINGUDA PI I MARGALL
NOMÉS SERÀ PER ALS VIANANTS DURANT ELS CAPS
DE SETMANA
El canvi d’ubicació del mercat setmanal, situant-lo principalment a
l’avinguda Pi i Margall, ha estat un
pas previ al canvi de model de trànsit a la zona centre que proposa el
consistori. A partir de l’entrada a la
fase 1, durant els caps de setmana,
de dissabte a les 9 h fins diumenge
a les 24 h, la zona centre prioritzarà la circulació de vianants a l’avinguda Pi i Margall, entre els carrers
Homs i Escoles Pies. Per la regulació de la circulació de vehicles motoritzats es col·locaran tanques i
pilones senyalitzades que impediran el pas, i els residents podran
accedir al carrer Font i Boet per
als carrers Major i Asensi Vega. El
carrer Major tindrà un canvi permanent de sentit cap a la plaça de
l’Àngel i a les nits el pas continuarà tallat. Així s’amplia la zona de
passeig per als calderins i calderines que permet una mobilitat més
segura i més sostenible.

COMERÇ | POSTCORONAVIRUS

Recuperació i reactivació del comerç local
La Taula de Comerç aposta per l’elaboració d’un pla estratègic de comunicació i la realització d’un vídeo promocional
El passat dia 13 de maig es va realitzar l’última trobada de la taula
de comerç i els establiments que
hi van participar van mostrar les
seves inquietuds a l’hora de decidir les diferents accions a prendre
per reactivar i recuperar el comerç local, un sector molt tocat
per la crisi sanitària actual. De
totes les propostes presentades
les més votades per als assistents
van ser l’elaboració d’un pla estratègic de comunicació i la realització d’un vídeo promocional sobre
la reobertura del comerç calderí. Les entitats representatives de
comerç s’han marcat l’objectiu de
dinamitzar i recuperar el comerç
local, fomentant la qualitat de servei i l’assessorament personalitzat que ofereix el comerç local de
proximitat. A part de les propostes
escollides i que es durant a terme,
també hi havia altres iniciatives

com la formació especialitzada,
l’obertura en dissabtes a la tarda,
la conversió en zona de vianants
de l’avinguda Pi i Margall, aparadors, senyalització o una adhesió
a la Junta Arbitral de Consum. En
la pròxima trobada de la taula de
comerç, prevista per al dia 27 de
maig, es preveu tenir el material
per presentar les propostes de promoció a les xarxes socials i la peça
audiovisual per promocionar el comerç local. La Taula de Comerç és
una entitat jove, creada el gener de
l’any 2019, que té per objectiu proposar, compartir i consensuar accions diferents per fomentar el sector comercial de Caldes. L’entitat
durant l’any 2019 ha disposat d’un
pressupost de 20.000 euros per
impulsar i dinamitzar la promoció del comerç local, amb inicitives com el llançament de la marca
“Shop in Caldes”.

L’Ajuntament informa
Llista d’ofertes de
feina actualitzades
el 19/05/2020

296155
MAQUINISTA OFICIAL 1A
295989
ADMINISTRATIU/IVA RECEPCIÓ
295955
AUX FARMÀCIA
295844
GENT REPRESENTANT COMERCIAL

Ajuts per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19.
La Generalitat obre una línia d’ajuts per pagar un màxim
de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre per a
famílies amb despeses de lloguer i dels subministraments
bàsics que superin el 35% dels seus ingressos. A Barcelona
ciutat i la seva demarcació l’ajut és de 750 euros. Així, l’ajut
màxim per a una família de Barcelona seran 4.500 euros,
per als sis mesos. Requisits: persones en situació d’atur;
en situació d’ERTO o retallada de sou per COVID-19, topall
de renda familiar (que el conjunt d’ingressos dels membres
de la unitat familiar no superin els 1.613,52 euros mensuals) i lloguer no superior als 900 euros. Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre de
2020 a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
També s’han posat en funcionament un número d’atenció
telefònica específic (900 922 841) per atendre les persones interessades en optar aquest ajut i assessorar-les perquè tinguin les màximes facilitats per poder fer el tràmit
telemàticament, sobretot tenint en compte que els ajuts
s’atorgaran per ordre d’entrada fins a exhaurir el pressupost. L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores.
La mascareta és obligatòria en espais tancats d’ús públic i al
carrer quan no sigui possible garantir la distància de seguretat
El BOE del 20 de maig ha publicat l’ordre SND/422/2020
mitjançant la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de la mascareta. S’estableix l’ús obligatori de mascaretes en persones a partir de 6 anys a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que
es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d’almenys 2
metres, sent recomanable el seu ús per a la població infantil
d’entre 3 i 5 anys. Queden exempts d’aquesta obligatorietat:
• Les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta
• Les persones en les que la utilització de les mascaretes
sigui contraindicada per motius de salut, degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable el seu ús.
• Desenvolupament d’activitats en les que, per la seva pròpia
naturalesa, resulti incompatible l’ús de la mascareta.
• Causa major o situació de necessitat.
Matriculació de l’Escola Municipal de Música Joan Valls.
Curs 2020/2021
El període de matrícula de l’EMM Joan Valls per a alumnes de l’escola és del 25 de maig al 5 de juny i per a nous
alumnes del 15 al 30 de juny (10% de bonificació fins el 30
de juny). La matrícula es pot formalitzar de forma telemàtica: enviant un correu electrònic a centrecivic@caldesdemontbui.cat i adjuntant els documents complimentats que
podeu descarregar-vos a http://www.emmjoanvalls.cat/;

www.caldesdemontbui.cat
facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui |
La marca “Shop in Caldes” va ser la proposta escollida durant la Taula de Comerç l’any 2019 > CEDIDA

i els dies 1 i 2 de juliol de forma presencial amb cita prèvia
al T. 647 573 207.
Matriculació de l’Escola Taller d’Art Municipal Manolo
Hugué. Curs 2020/2021
El període de matrícula del Taller d’Art per a alumnes de l’escola és de l’1 al 10 de juny de forma telemàtica i els dies 11 i 12
de juny de forma presencial. Per a nous alumnes és del 15 de
juny al 15 de juliol de forma telemàtica i del 6 al 9 de juliol de
forma presencial amb cita prèvia al T. 647 573 207. Per tramitar la matrícula en línia només cal enviar un correu electrònic a tallerdart@caldesdemontbui.cat i adjuntar els documents complimentats que podeu descarregar-vos a http://
www.tallerdartmanolohugue.cat. Les sol·licituds s’atendran
per ordre d’entrada a la safata del correu.
Amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui SÍ,
tramito per Internet
La Sol·licitud Gral. virtual i el certificat digital idCAT que us
poden fer a l’OAC us permeten iniciar qualsevol tràmit des
d’Internet. La tramitació l’ha de fer la persona interessada de manera presencial i aportant el DNI. Recordeu que
l’atenció presencial es fa amb cita prèvia T. 938655656.
Es cancel·la l’obertura de la nova inscripció als cursos del
Parla.cat prevista per avui 18 de maig.
L’Oficina de Català de Caldes de Montbui comunica que el
Consorci per a la Normalització Lingüística cancel·la l’obertura de la nova inscripció als cursos del Parla.cat prevista pel 18
de maig a causa de les incidències tècniques a la plataforma.
Nou visor amb dades de població de Catalunya per municipis i àrees sanitàries per ajudar al desconfinament
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha habilitat
un visor de la població de Catalunya per municipis i àrees
sanitàries. És una eina interactiva que ajuda a planificar i
gestionar les diferents fases del desconfinament. Consulteu-lo en aquest enllaç: https://visors.icgc.cat/mapa-poblacio-municipis/#7.55/41.602/1.239
Un cop de mà. Rumia i encerta-la. Maig 2020
El Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental
publica de forma mensual el qüestionari lingüístic Un cop
de mà. Rumia i encerta-la! Per accedir-hi cliqueu aquest
enllaç https://bit.ly/UCM27maig20
Tramiteu els procediments relacionats amb l’empadronament electrònicament
El BOE de 2 de maig va publicar noves instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal, establint la possibilitat que els diferents procediments
relacionats amb l’empadronament puguin dur-se a terme

@AjCaldesMontbui |

ajcaldesdemontbui

Si ja esteu inscrits a la Borsa de Treball i teniu el currículum actualitzat, feu la inscripció a les ofertes de feina a través de xaloc.diba.cat
Amb motiu de la situació d’excepcionalitat motivada pel COVID19, els serveis de la Piqueta continuen actius per via telemàtica, de
forma que no dubteu a contactar-nos a través dels correus electrònics següents: borsatreball@caldesdemontbui.cat , clubfeina@
caldesdemontbui.cat , clubfeina16@caldesdemontbui.cat , i pfo@
caldesdemontbui.cat .
Si voleu més informació o si us heu d’inscriure a la Borsa de Treball, podeu trucar al T. 93 862 70 25
Des del Servei d’Ocupació es recorda que és molt important revisar periòdicament les ofertes penjades al web: www.caldesdemontbui.cat , per tal de no perdre la oportunitat de formar part
dels processos de selecció que siguin d’interès per a les persones
que cerquen ocupació.

per mitjans electrònics. Accediu a l’apartat de tràmits del
web de l’Ajuntament filtrant per la categoria de Padró per
consultar la documentació que cal aportar en cada tràmit.
L’Ajuntament se suma a una campanya informativa adreçada
a famílies sobre drogues,ús de pantalles i jocs d’apostes en línia
La Diputació de Barcelona ha publicat una sèrie de recomanacions que es poden consultar al web https://www.
diba.cat/web/spott/novetats-llistat adreçades a les famílies sobre el consum de drogues, l’ús inadequat de les pantalles i els jocs d’apostes en línia.
L’Escaldàrium 2020, suspès
L’Ajuntament de Caldes de Montbui i els organitzadors de
la festa suspenen la 26ª edició de l’Escaldàrium a causa de
la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
Jornades de portes obertes als Centres Educatius de Caldes de Montbui. Curs 2020-2021
A causa del tancament de les escoles per la COVID19, molts
centres educatius no han estat a temps de dur a terme la
jornada de portes obertes. Alguns centres han organitzat
portes obertes virtuals. Consulteu les pàgines web dels mateixos centres on trobareu tota la informació.
Jornades de portes obertes virtuals a les escoles bressol
Municipals. Curs 2020-2021
Les escoles bressol municipals organitzen unes portes obertes virtuals als seus espais de blog i web, i ho complementen
amb sessions informatives per videoconferència a les que cal
inscripció prèvia. Consulteu les webs de les escoles prèviament a la participació a la sessió informativa.
EBM El Gegant del Pi: https://agora.xtec.cat/ebmgegantdelpi-caldes/
EBM La Lluna: https://sites.google.com/xtec.cat/ebmlalluna/
L’Ajuntament obre l’atenció presencial amb Cita Prèvia
Podeu anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a partir del 18
de maig només si heu demanat hora amb antelació. Prioritzeu la tramitació telemàtica sempre que sigui possible:
www.caldesdemontbui.cat/tramits
Com demanar hora
Atenció telefònica de dilluns a divendres de 8 h a 15 h
• OAC: 93 865 56 56 / caldesm@caldesdemontbui.cat
• Oficina d’Habitatge: 93 865 55 99 / habitatge@caldesdemontbui.cat
• Serveis Socials: 93 865 54 20 / bsocial@caldesdemontbui.cat
• Arxiu Municipal: 93 865 56 56 /arxiu@caldesdemontbui.cat
Atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 h a 14 h
• Servei d’Aigua: 93 865 48 47 / info@gmssa.cat
Adreça: Ajuntament de Caldes de Montbui. Pl. de la Font
del Lleó, 11
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Ja es poden demanar els ajuts per pagar el lloguer
Les famílies que passen per dificultats a causa del Covid-19 poden demanar fins a un màxim de 6 mensualitats
La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i
Territori, ha comunicat que destinarà 14,5 milions d’euros provinents del
Pla d’Habitatge Estatal a una línia
d’ajuts específics per a les famílies amb dificultats sobrevingudes i
temporals degudes a la pandèmia de
la COVID-19 per fer front al pagament del lloguer, des de l’abril fins
al setembre, del seu domicili habitual i dels subministraments bàsics
que superin el 35% dels ingressos.
Aquestes ajudes es concediran de
forma directa i s’hauran de destinar a pagar la quota amensual del
lloguer o per cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat. El govern català ha establert
un import màxim, que varia en funció de la ubicació de l’habitatge.
Per exemple, a la ciutat de Barcelona i la seva demarcació, l’import
màxim que es podrà demanar serà
de 4.500 euros per als sis mesos,
un import mensual del lloguer de
750 euros. Com que aquesta línia
d’ajuda econòmica és finalista s’adjudicarà l’ajuda per ordre d’entrada de les sol·licituds, sempre que

aquestes sol·licituds s’entreguin
amb la documentació completa, i
fins que s’acabi el pressupost destinat a aquestes ajudes. Per poder
accedir-hi el titular del contracte de
lloguer que ha de ser la persona sol·
licitant i s’ha d’acreditar que és el domicili habitual i que, a causa de la
pandèmia del coronavirus, es trobi
amb una situació econòmica desfavorable. Els requisits dels ingressos
que s’hauran d’acreditar són que el
total dels ingressos de la unitat familiar, el mes anterior a la sol·licitud
d’aquesta ajuda, no poden ser superiors a 1.613,52 euros al mes. Quan
el sol·licitant pugui acreditar que
es té a càrrec un membre de la unitat familiar amb discapacitat intel·
lectual o física, o també, una malaltia greu que no li permeti treballar,
el màxim dels ingressos s’amplia fins
a 2.151,36 euros mensuals. També es
tindrà en compte si és la persona
deutora principal qui pateix aquesta discapacitat augmentant el límit
d’ingressos fins als 2.689,20 euros
mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar
en 53,78 euros per cada fill a càr-

rior al 35% dels ingressos nets de
la unitat familiar. L’import mensual del lloguer ha de ser, com a
màxim, de 900 euros, inclosos la
renda, els seus endarreriments,
l’IBI, la taxa d’escombraries i els
imports de les obres de millora.
Les persones que vulguin tramitar

rec o en 80,67 euros per fill, si la família és monoparental. A banda de
complir aquests requisits, la renda
del lloguer més les despeses de subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la
comunitat) ha de ser igual o supe-

aquestes ajudes ho poden fer fins al
30 de setembre de 2020 de forma
telemàtica a través de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i les persones que tinguin dubtes o consultes poden trucar al telèfon 900 922
841 on rebran l’assessorament per
poder tramitar les sol·licituds.

OCUPACIÓ | COVID-19

A Caldes s’han tramitat 222 ERTO arran la pandèmia
Han quedat afectats 1556 treballadors i treballadores i 938 persones aturades segons les últimes dades

Evolució del número de persones aturades
els 2 darrers anys a Caldes de Montbui
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ses calderines, dels quals 205 responen a causes de força major i 17
a altres causes, afectant 1556 treballadors i treballadores. Els expedients de regulació temporal de
l’ocupació (ERTO) és un procediment administratiu per les empreses que es veuen obligades a suspendre de manera temporal una part o
la totalitat de la seva activitat per
causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o derivades de força major i amb l’arribada
de la crisi sanitària moltes empreses s’han vist obligades a recórrer a
aquesta eina administrativa per fer
front a l’aturada de l’activitat provocada per la pandèmia de la Covid-19.
Amb aquesta mesura temporal,
l’empresa no ha d’abonar cap indemnització a les persones treballadores afectades, i no interfereix
amb el seu dret a percebre les prestacions de desocupació que s’escaiguin. Les persones treballadores
afectades per l’ERTO tenen dret al
reconeixement de la prestació per
desocupació. A Caldes les persones
afectades per als expedients de regulació temporal procedeixen de la
indústria manufacturera, comerç a
l’engròs i al detall i l’hostaleria.

m

El butlletí mensual de l’Associació
de Municipis de l’Eix Riera de Caldes (AMERC) ha publicat l’actualització de les dades del registre d’atur.
A Caldes, l’atur ha augmentat en
96 persones el mes d’abril respecte del mes de març, que ja sumava
37 persones respecte del mes de febrer. Aquest increment de persones
aturades situa el nombre d’aturats a
Caldes en 938 persones. Tot i això,
les dades sobre l’atur a la vila està
per sota de la resta de la comarca i
de l’Eix de la Riera de Cales. A l’abril
la taxa d’atur local és d’11,16%, la comarcal de 13,01 %, i la de l’Eix de la
Riera de Caldes del 12,57%.
Des de la implementació del decret
d’Estat d’Alarma, les dades de desocupació reflecteixen com l’aturada
forçosa de l’activitat econòmica ha
repercutit en tot el teixit productiu
d’arreu del territori.
Referent als ERTO, l’Observatori del Treball i Model Productiu de
la Generalitat de Catalunya ha publicat l’actualització de dades que
s’han recollit per l’Observatori socioeconòmic de l’Associació de Municipis de l’Eix Riera de Caldes
AMERC, i amb data 6 de maig, Caldes ha registrat 222 ERTO d’empre-

La gràfica mostra l’evolució del número de persones aturades a la vila al llarg dels darrers dos anys. > CALDERÍ
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El conseller d’Educació, Josep
Bargalló, va comparèixer aquest
dimecres davant la premsa per
anunciar el contingut del document que ha validat finalment
PROCICAT sobre els criteris
d’obertura dels centres educatius
en el mes de juny, i uns primers
criteris pel que fa als treballs per
l’obertura al setembre.
En aquest pla s’estipula l’obertura “dels centres educatius en el
mes de juny, en aquells territo·
ris que estiguin en Fase 2: tant
si ja hi són com aquells en què es
comenci la segona fase en aquell
mateix dia”.
Lluny, però, de semblar que la
notícia trastoca el seguiment telemàtic del trimestre, “el curs
acaba com estava previst el 19
de juny i no es torna a reprendre
presencialment. El curs acaba·
rà telemàticament i els centres
no obren per fer classes tradi·
cionals” ha afirmat el conseller.
La nova obertura dels equipaments passa, més aviat, pel seu
sentit de servei a la comunitat, i
no tant, per la seva vessant formativa. Això és que el Govern autoritza l’obertura dels espais amb
uns propòsits concrets i en una
sèrie de condicions, que són específiques per a cada nivell educatiu.
En el cas de les llars d’infants, “no
autoritzem la tornada en qual·
sevol condició d’infants de 0 a
12 mesos”, ja que són població
d’alt risc immunològic. En el cas
dels infants d’1 a 3 anys, s’autorit-

22 de maig de 2020

ENSENYAMENT | REOBERTURA D’EQUIPAMENTS

Josep Bargalló: “Els centres educatius
no obren per fer classes tradicionals”
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SALUT | GENT GRAN

La Jana i el Mateu, dos dels joves consellers d’aquest curs que han derivat la seva consulta a Isidre Pineda. > AJ. CALDES

Els professionals de la Fundació han fet un gran esforç > CEDIDA

La Fundació Santa Susanna
sense casos de Covid-19

El conseller d’Ensenyament ha anunciat aquesta setmana que les escoles dels territoris
que es trobin en Fase 2 de la desescalada reobriran el pròxim 1 de juny per a un ús no lectiu

za l’obertura per oferir el servei
amb només 5 infants per espai i
sense servei de menjador, sempre que es reuneixen les condicions necessàries.
En educació infantil i primària, les escoles “no podran
obrir per a tots els alumnes
ni fer activitats lectives”,
sinó només acollir en grups
de màxim 13, als alumnes de
6è curs per al seu acompanyament en el canvi d’etapa. I pels
alumnes de 3 a 6 anys es permet l’espai d’acollida adreçat a
“aquells infants els progeni·
tors dels quals tinguin deures
laborals que els impedeixi fer
la guarda”.
D’altra banda, per a tots aquells
alumnes que acaben una etapa
o han d’obtenir un títol, els centres poden oferir activitats en
grups de màxim 15 persones, o
també tutories personalitzades.

Els dubtes del Consell d’Infants arriben a l’alcalde
La situació complexa que ha generat la crisi de la Covid-19 també ha
afectat molt al col·lectiu escolar, per
això, els membres del Consell d’Infants ha fet arribar a l’alcalde de Caldes els seus dubtes mitjançant vídeos que s’han difós a les xarxes socials.
En Mateu, de l’Escola Pia, preguntava per l’edició d’enguany de l’Escaldàrium, que ja s’ha confirmat la
seva cancel·lació. La resposta de l’alcalde ha confirmat que aquest any

la plaça de la Font del Lleó no podrà
viure aquesta gran festa per assegurar les mesures de seguretat de tots
els calderins i calderines. El dubte
de la Jana, de l’escola El Calderí, era
saber quantes persones han superat
la Covi-19 a Caldes i quina previsió hi
ha de passar a la fase 1 del desconfinament. Pineda ha respost a la consellera que actualment Caldes es troba
en un bon moment on es comença a
recuperar la “nova normalitat” i ha

animat a tots els infants a mantenir
totes les recomanacions. En Gerard,
membre del Consell d’Infants de l’Escola Pia, ha volgut saber si les activitats esportives es podran reprendre
amb el nou curs escolar, la resposta
de l’alcalde ha estat que l’activitat esportiva i extraescolar podrà començar amb normalitat el curs vinent,
sempre que, el pròxim mes de setembre s’obrin les escoles per tornar amb
normalitat a les classes.

Els centres eduactius reobriran les aules per realitzar activitats no lectives i no per a tots els alumnes.> I. HIJANO

EDUCACIÓ | PREINSCRIPCIONS

El Taller d’Art i l’EMM Joan Valls obren el període de matrícules
Tot i que es recomanen les inscripcions de manera telemàtica també es podran fer de manera presencial

El Taller d’Art Manolo Hugué obrirà el període de matrícules pels
alumnes de l’escola el pròxim dia
1 de juny i es podran enviar les sol·
licituds de matrícula fins al 10 de
juny de forma telemàtica enviant la
documentació a l’adreça de correu
tallerdart@caldesdemontbui.cat.
Els dies 11 i 12 de juny es podrà formalitzar la matrícula de forma presencial al Centre Cívaic i Cultural
havent demanat cita prèvia. Per a
nous alumnes que vulguin matricular-se podran fer-ho del 15 de juny
al 15 de juliol de forma telemàtica
i del 6 al 9 de juliol de forma presencial amb cita prèvia al T. 647
573 207. Les sol·licituds per començar el curs al Taller d’Art Manolo
Hugué s’entraran per ordre d’arribada. Durant el període matriculació s’aplicarà un 10% de bonificació i el cobrament de les matrícules
per al curs 2020/2021 queda ajornat. En el cas de l’Escola Municipal de Música Joan valls el període de matriculació és del 25 de
maig al 5 de juny per als alumnes
que ja estan matriculats a l’escola
i per als nous alumnes el peróde
de matriculació és del 15 al 30 de

juny de forma telemàtica, adreçant la documentació a l’adreça
centrecivic@caldesdemontbui.
cat. En canvi, per les inscripcions de forma presencial els dies
establerts són els dies 1 i 2 de juliol i caldrà cita prèvia trucant al
telèfon 647 573 207 per formalitzar la matrícula.

Al Taller d’Art Manolo Hugué s’imparteixen cursos d’expressió plàstica per a infants i adults. > CEDIDA

PORTES OBERTES VIRTUALS
L’Escola Municipal de Música
Joan Valls ha publicat un vídeo
de portes de l’escola virtuals. Com
ha passat a molts centres educatius, l’esclat de la pandèmia a fet
impossible que els centres realitzin les jornades de portes obertes amb normalitat. L’EMM Joan
Valls explica amb aquestes portes
obertes virtuals com és l’escola
per dins, quines activitats ofereix,
les diferents disciplines musicals
que s’hi poden estudiar, com treballen els alumnes segons l’instrument que hagin escollit i, també,
es poden veure les instal·lacions
del centre. D’aquesta manera, les
persones interessades en matricular-se poden fer-se una idea de
com és l’escola.

Restaurant
_

PreparaLaPasta
_

Carrer de la Canal, 8
08140 Caldes de Montbui
restaurant@namadrona.com

Restaurant · Food Truck · Càtering
preparalapasta@namadrona.com

93 862 68 31 · 662 477 727 · www.namadrona.com

La Fundació d’Acollida Santa Susanna ha comunicat que ja és una
“residència verda” o, cosa que és el mateix, que està lliure de casos
de Covid-19 després dels resultats dels segons tests PCR realitzats
a tots els seus residents. El passat 13 de maig, l’organització Open
Arms, va repetir les proves que detecten la malaltia del coronavirus als 22 residents que el mes d’abril van donar positiu i també als
residents que tot i tenir un test amb resultat negatiu, havien tingut
contacte amb casos positius. Amb aquesta bona notícia, la Fundació enceta una nova fase, on continua aplicant les mesures de prevenció i de seguretat per protegir la salut de les persones usuàries del centre. S’hi han implementat noves mesures que afecten els
circuits de bugaderia i de cuina i també s’han realitzat formacions
als equips de treballadors i treballadores per donar a conèixer els
diferents canvis organitzatius. Tanmateix, la Fundació Sociosanitària Santa Susanna manté el seu suport per reforçar l’atenció assistencial i la coordinació amb el CAP del municipi.
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MUSEU THERMALIA | INICIATIVA

L’èxit del Thermalia amb motiu del Dia dels Museus
Unes 30 persones van assistir a “l’Art i Tast virtual” i 35 més van gaudir d’un recorregut virtual pel circuit termal
L’alerta sanitària ha fet impossible
mostrar al món la nova exposició
permanent del Museu Thermalia,
que es va obrir al públic uns dies
abans de l’inici del confinament i
que s’havia d’inaugurar el cap de
setmana del 13 i 14 de març.
El Dia Internacional dels Museus
ha esdevingut una oportunitat per
acostar aquesta iniciativa de caràcter permanent, allotjada just
a sota de la planta dedicada a Picasso i a Manolo Hugué i que explica l’estreta relació entre la vila
i el fet termal.
El personal del Museu ha fet un
audiovisual que explica els diferents àmbits de l’exposició: l’aigua
termal, les Termes Romanes, els
oficis sorgits del fet termal, els balnearis, la Font del Lleó i l’obra de
Manolo Hugué. El vídeo se suma
a les propostes que museus d’arreu del país van presentar el divendres passat en el marc del DIM
Digital 2020.
En paral·lel, el Museu de Caldes
proposava dues activitats més
que eren, d’una banda, assistir a
un “Art i Tast” virtual el dissabte,

de 16 a les 19 h, i un recorregut virtual pel circuit termal el diumenge
17, a les 12 h.
L’activitat de l’”Art i tast” virtual
es va emetre a través de la plataforma digital Zoom, amb la particpació d’una trentena de persones. Es va fer un recorregut per
l’escultura i la pintura de Manolo Hugué, fent breus referències
a la seva biografia, important per
entendre la seva obra i es va parlar també de la relació d’amistat
entre ell i Picasso. També es van
mostrar dibuixos, ceràmiques de
la col·lecció Picasso de Thermalia,
entre elles dues peces de Picasso
que no estan exposades.
Diumenge es fa fer un recorregut
virtual pel circuit termal amb la
participació d’unes 35 persones
on es va parlar de l’origen de l’aigua termal, del seus usos (terapèutics, culinaris, oficis, olla), de
la Font del Lleó, de les Termes Romanes, de l’efervescència balneària i dels safareigs.
Les activitats van ser dinamitzades per tot el personal de Thermalia.

Instantània d’una de les activitats virtuals que s’han celebrat aquest darrer cap de setmana.> AJ. CALDES

CAMPANYA | CALDES DES DE LA FINESTRA

L’orgull de poble
a través de les
seves vistes
La ciutadania calderina s’ha sumat
amb multitud de participacions en la
iniciativa “Ensenya Caldes des de la
finestra” promoguda pel Thermalia
Una de les imatges, presa des del carrer Ramon Llull, que mostra les vistes de Caldes de Montbui. > @MUSEUTHERMALIA

A principis del mes de maig, el
Museu Thermalia convidava a la
ciutadania calderina a enviar una
fotografia o un vídeo de tot allò
que es pugués veure des de les
seves finestres o balcons de casa,
per compartir-ho a través de les
xarxes socials i així apropar els
carrers, places i racons del municipi a tothom durant els dies de
confinament.
Des del carrer Pau Cuscó, al Joan
Miró, Joaquim Jorba, carrer Bigues, Paratge de l’Habana, carrer
Font i Boet o la mítica plaça de la
Font del Lleó. Tots ells han estat
els grans protagonistes dels testimonis audiovisuals que els veïns i

veïnes de Caldes han volgut compartir, en temps de confinament
obligat arran la pandèmia.
Al llarg d’aquests dies, s’han publicat un total d’11 vídeos amb 138
imatges (vídeos i fotografies) rebudes de 87 persones participants.
Aquests vídeos han tingut 11.863
visualitzacions a les xarxes socials, i durant els propers dies se
seguirà publicant material rebut.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui i el Museu Thermalia han
agrait “la participació de totes
aquestes persones que han fet
possible aquest recull d’imat·
ges i vídeos i han fet que aques·
ta iniciativa fos gran èxit”.

Les persones que hi han participat
són: Montse Puig, Bibi Fernàndez,
Maite Moliner, Maria Casadesús,
Marc Pujol, Maite Olano, Meritxell
Falsina, Remei Isabel Olivan, Èlia
Brizuela, Núria Vila, Elena Guerrero, M. Rosa Xalabarder, Cristina Balius, Maria Rosa Miralpeix,
Núria Morera, Jordi Esteve, Raquel Pratcorona, Esther Barrera,
Marta Guallar, Núria Solà, Jordi
Poch, Aina Rodríguez, Maria Carmen Martín, Eva Menescal, Tomasa Zuil, Toni Gutiérrez, Alba Ollé,
Isidre Pineda, Maria Castellar,
Francisco Barroso, Pau Leon, Antònia Pineda, Mercè Gangonells,
Juana Canó, Jordi Tura, Santi Na-

Al llarg de la campanya,
s’ha publicat un total d’ 11
vídeos amb 138 imatges
rebudes de 87 persones
participants

varro, Marina Gàcia, Pep Costa,
Gas, Joan Cortés, Jana Rey, Joan
Mayol, Sara García, Teresa Torras,
Montse Miró, Germania de los Angeles Llive, Mònica Sòria, Maria
José Álvarez, Edith Tello, M. J. Robles, Francesc Canals, Maria del
Mar Martínez, Carla Millán, Família Homs Presaizen, Fátima Lizaso, Beatriz Huerta, Jordi Maspons,
Alexia Blaya, Rosa M. Coll, Dolors
Tantiñà, Pep Puerto, Ángel Bejarano, Eduard Cunill, Anna Barnadas,
Pep Puig, Xavier Vila, Àlex Molina, Manel Jiménez, Albert Ferrer,
Marta Masclans, Jaume Guarch,
Ester Genoher, Pere Guillén, Joan
Serra i Joan Anglí.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La frase de la quinzena

Farmàcia Brunat

“L’experiència no és el que et
passa, sinó el que fas amb el
que et passa.“

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

> Aldus Huxley

Farmàcia Neus
93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

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

DEFUNCIONS

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

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7

Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques, cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà us informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-vos el servei
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir
de les 00.30 h, el servei de farmàcia
de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

22 de maig · 38 anys
NÚRIA CORTÉS MARTÍN
21 de maig · 76 anys
JOAQUIN HERNÁNDEZ GRACÍA
21 de maig · 56 anys
FRANCISCO CÁTEDRA SÁNCHEZ
20 de maig · 68 anys
JOSE MARTÍN PALMA
19 de maig · 63 anys
AGUSTIN ORTEGA MELLADO
14 de maig · 91 anys
FRANCISCO TORRALBO AMOR

El CAP necessita solucions
> Caldes en lluita
La pandèmia pel Covid-19 ha fet que molts
ciutadans ens adonem de la gran importància de tenir un bon sistema de salut pública
i universal, amb bons professionals. La situació generada per aquest moment excepcional ha sacsejat la nostra sanitat, tant o més
que a tots nosaltres. Els hospitals i els centres de salut s’han vist obligats a canviar les
dinàmiques assistencials habituals per atendre part de la població emmalaltida, sense
posar en risc a altres ciutadans i tampoc als
mateixos professionals.
Aquí a Caldes, les obres del centre de Salut
iniciades al març del 2018 i amb una durada
estimada inicialment de 12 - 14 mesos, han
suposat un greu perjudici per a tots, per a la
població de Caldes i per als propis professionals. Tenim un centre de salut on treballen
metges, administratius, infermeres, personal
de neteja, auxiliars, treballadores socials i llevadores, que està en obres des de fa més de
dos anys. Això implica molt personal sanitari treballant en un espai molt més reduït. Els
treballadors del CAP no disposen ni de vestidors ni taquilles ni dutxes, ja que aquests

s’ubiquen a la zona que continua en obres. Es
comparteixen els únics dos lavabos que hi ha
al centre entre usuaris, nens, adults, i professionals. La sala d’espera és insuficient, i els
usuaris l’hem de compartir.
Com ens poden protegir els professionals si
no tenen les condicions adients per poder treballar, posant-se ells mateixos en risc?
Davant la situació que veiem en el nostre
CAP des de fa més de dos anys, creiem que ja
és el moment que des de l’ajuntament es faci
quelcom perquè finalitzin les obres d’una vegada. Tot pel bé de la sanitat, dels ciutadans i
ciutadanes del nostre municipi. És impresentable i diríem amoral que unes obres d’aquest
tipus s’eternitzin amb una indolència total del
Cat Salut i/o qualsevol altre institució pública
que hi tingui responsabilitat. Fins i tot, podríem dir que tenir el nostre CAP en aquestes
condicions i en aquests temps d’epidèmia és
encara més greu.
Demanem a l’Ajuntament que prengui mesures per solucionar aquest problema. Els calderins i calderines ho mereixem, ho esperem
i ho agrairem.

ANUNCIAR-SE NO ÉS CAR.
NOMÉS COSTA DINERS.
Si vols fer créixer el teu negoci,
informa-te'n!

des de

29€/mes
IVA inclòs

t · 93 707 00 97 | e · publicitat@calderi.cat

Ingredients x 4pax
-Ingredients per 4 persones:
- 500 g de bacallà al punt de sal.
- 2 patates mitjanes.
- 350 g d’oli d’oliva.
- 1 dent d’all.
- 1 fulla de llaure.
- 2 pomes verdes tipus “granny smith”.

Caneló de poma
amb brandada
de bacallà
Confitar el bacallà, les patates, l’all, llaure amb l’oli d’oliva. Refredar
i emulsionar amb un minipimer o got americà fins que quedi homogeni, deixar refredar a la nevera dotze hores. Amb aigua bullent escalfar les pomes, prèviament laminades amb una mandolina, uns
trenta segons i refredar amb aigua i gel. Estirar, sobre una taula
un tros de paper film i posar a sobre unes làmines de poma “modo
de pasta de canelons” i posem una mica de farciment de brandada. Enrotllem i deixem que quedi ben apretat a la nevera unes tres
hores. Traiem el paper film, servim dos canelons per persona amb
una mica d’enciam, oli i vinagre.
I a gaudir!

Mirko Carturan
Pi i Margall, 75
T | 938654160
www.mirkocarturan.com
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