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Una nena calderina, amb mascareta personalitzada de color vius, ens somriu des de la plaça de la Font del Lleó. De fons, dues persones adultes mantenint una distància de seguretat interpersonal. > J. serra
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“Encara
que
res canviï, si

jo canvio, tot
canvia.

“
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Marcel Proust

Desconfinament

> j. serra

Amb l’arribada del bon temps,
comença també el desconfinament
progressiu. Després de dos mesos
a casa, els nens han pogut tornar
a sortir. Hi han de fer-ho de forma
controlada i seguint unes normes
de seguretat. És important que
prenguem consciència de fer-les bé
i que ens informem de què es pot
i què no es pot fer per garantir un
desconfinament segur.
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Els carrers s’omplen de vida amb la sortida dels infants
COVID-19 | CIUTADANIA

Després de més de 40 dies de confinament obligat a causa de la propagació del coronavirus arreu del territori, els nens, nenes i adolescents han pintat de primavera un temps que fins ara oscil·lava entre el negre i el gris
Ivette Hijano

S

ón temps difícils, amb tonalitats tristes i apagades
i on es fa difícil trobar una
escletxa de llum. Però des
del diumenge passat, el
sol i els colors més vius han inundat
els carrers per fer més evident que mai
una primavera imperant.
Després de més de 40 dies d’aïllament social arran la pandèmia del coronavirus, la societat –i, especialment
els infants- necessitaven agafar aire.
Diumenge 26 d’abril s’obria la veda i
començava la campanya de sortida al
carrer de la mainada i adolescents menors de 13 anys. Així ho va decretar
l’Estat espanyol, després que la Generalitat de Catalunya –dies abans- dissenyés un pla de sortida perquè s’efectués “de forma controlada, regulada,
segura, limitada en el temps, esglaonada i supervisada per adults individualment”, segons explicava el Departament de Salut.
Al final, ambdues propostes dels dos
executius presentaven moltes similituds però algunes de les seves diferències s’han fet evidents als carrers
de tot el territori aquesta setmana: famílies que passejaven juntes amb els
dos progenitors; adults i joves sense
mascaretes; aglomeracions de gent en
certs indrets; distàncies de menys de
2 metres... Potser les condicions finals
no van quedar massa clares, o potser
alguns adults no acaben de ser del tot
responsables, al·ludint les recomanacions de les autoritats sanitàries. Altres,
per por al possible contagi o per precaució i evitar la sortida massiva, encara s’han quedat a casa, donant prioritat
a aquelles famílies per les que sortir al
carrer era una necessitat urgent.
UN TRET DE SORTIDA
SENSE INCIDENTS
Més enllà de les imatges que han atemorit i alertat a molts provinents d’indrets de grans ciutats, on la massa de
gent inundava els carrers sense prendre mesures de prevenció, a Caldes de
Montbui no es van registrar incidències el primer dia de “desconfinament”:
“La Policia Local comunica que la
sortida dels infants a la vila termal
ha succeït amb força normalitat i
respecte per les normes establertes”
explicava l’Ajuntament de Caldes, tot
i afegir que “s’han fet alguns avisos
i recomanacions, però cap sanció al
respecte”.
El consistori calderí va disposar a
agents municipals per supervisar la
sortida dels menors des del diumenge
passat i així controlar que aquesta es
realitzava de manera segura, seguint
les indicacions de les autoritats. Els
amplis espais públics i verds dels que
compta el municipi han facilitat una
sortida dels infants cívica, controlada,
respectuosa i espaiada entre els ciuta-

Passejades

d’una hora, d’un
quilòmetre de
distància i amb
només un progenitor
o adult responsable

Cap incident

destacat en
l’arrencada de la
sortida dels menors
als carrers de
Caldes

Els infants i adolescents han estat els grans protagonistes d’aquesta setmana, aportant oxigen al municipi i a les seves famílies. A partir d’aquest cap de setmana, també estarà permès sortir a l’exterior per a pràctiques esportives. . > j. serra

“La manera com
s’hagi gestionat
el confinament
a casa haurà
estat decisiu en
l’afectació d’aquest
aïllament en el
benestar psicològic
i emocional dels
infants” .
Vanessa Olmos,
psicòloga sanitària
general, fundadora
de Saüc Psicologia

dans, permetent uns passejos agradables i, sobretot, necessaris i molt esperats per la mainada.
LA NECESSITAT REAL DE
RESPIRAR AIRE FRESC
Els infants, després d’acatar religiosament el confinament, estan gaudint dels
grans beneficis que aporta l’aire lliure al
seu desenvolupament físic, emocional i
psicocognitiu.“En aquests moments,
els infants necessiten sortir al carrer,
que els toqui l’aire, que puguin córrer.
L’ideal seria que poguessin tornar a
relacionar-se amb els iguals i amb altres persones, que poguessin jugar
sense por ni neguit... Però, de moment,
amb què puguin sortir a agafar aire,
serà suficient”, explica Vanessa Olmos,
fundadora de Saüc Psicologia i psicòloga

general sanitària.
La mesura presa pel Govern de permetre el retorn als carrers dels infants i
adolescents era, evidentment, especialment necessària per a aquelles famílies sense sortida a l’espai exterior a les
seves cases: “Hi ha famílies que viuen
a cases, que mínimament han pogut
estar a l’aire lliure, però també hi ha
moltes famílies que viuen en un pis,
sense cap sortida, que duien des del
14 de març sense respirar aire pur”,
segueix Olmos.
On no hi ha cap mena de dubte és en la
necessitat innata de moviment, “estem
acostumats a moure’ns, a anar d’un
lloc a altre”, però la crua realitat s’imposa i hem hagut d’aprendre a seguir
amb el nostre dia a dia –i el dels nostres
fills i filles- des d’un espai molt més limi-

tat: “Si una cosa vaig aconsellar des
del dia 1 de confinament a les famílies,
va ser l’establiment, dins del possible,
de rutines a casa. És important que el
dia estigui organitzat dins uns límits,
que hi hagi una hora per llevar-se i esmorzar, vestir-se de manera còmode,
que hi hagi una estona destinada a les
feines escolars, una estona d’oci, una
estona per a realitzar activitat física,
una estona per estar en contacte amb
la família o els amics, una estona per
“no fer res”, una hora per anar a dormir...”, recomana Olmos, com a experta en psicologia sanitària, també adreçada als infants.
Però lluny de la necessitat d’esbargir-se
a l’aire lliure, de passejar amb els nostres fills i filles, de viure noves experiències amb l’entorn familiar arran el

permís de sortir amb els infants,
és imprescindible prendre consciència en la manera com els adults
afrontem la situació d’alarma i la
transmetem als nostres fills i filles: “La manera com s’hagi gestionat el confinament a casa
haurà estat decisiu en l’afectació d’aquest aïllament en el benestar psicològic i emocional dels
infants. En termes generals, si
la situació s’ha intentat dur des
de la tranquil·litat i escoltant
als nens i nenes, i responent al
que sentien, l’afectació per a ells
haurà estat menor”, segueix Vanessa Olmos.
D’altra banda, cal tenir present que
durant aquest temps de confinament l’estimulació que hem rebut

ha disminuït considerablement.
“Potser un nen o nena que passava el dia entre l’escola, els avis
i els seus pares, ha passat a tenir
com a únic model i centre d’estimulació als seus pares (que segur
que l’estimen moltíssim, però que
al final, es redueix la font d’estimulació i d’aprenentatge de 5 o 6
models, per exemple, a 2)”. La riquesa en els entorns susceptibles
de ser socialitzadors intensifica la
capacitat d’adaptació i aprenentatge dels infants. “Ara, en canvi,
el modelatge només és un: el de
casa, el dels pares”.
Tanmateix, amb els adolescents
també és important “tenir cura
de les particularitats que aquesta època ja implica” diu Olmos.

Durant aquesta etapa, cobren especial importància les relacions
socials, el fet de sentir-se pertinent a un grup, mentre es forja
de manera més ferma la identitat
d’un/a mateix/a. En aquest sentit, “és important que aquests
dies tinguin moments de connectar-se amb els seus amics,
de fer videotrucades, de poder
tenir les converses que tindrien una hora del pati qualsevol o a la sortida de l’institut”.
LES RECOMANACIONS
OFICIALS PER SORTIR
AMB MENORS
El pla de sortida establert pel Govern que permet una primera fase
de desconfinament dels menors no

significa ‘passejades en família’
sinó tan sols la sortida o esbarjo
dels infants i adolescents a l’exterior. Això significa que les sortides
poden dur-se a terme en un radi
inferior a 1 quilòmetre de distància des del domicili, per qualsevol
via o espai d’ús públic i zones verdes autoritzades. En aquest punt,
cal ressaltar que l’ús de les zones
creatives a l’aire lliure i les instal·
lacions esportives no està permès,
en aquesta fase.
D’altra banda, només un progenitor o adult responsable del mateix
nucli familiar pot acompanyar als
menors durant la passejada, amb un
màxim de tres menors sota la supervisió d’un adult; i és permès un
passeig diari -de màxim una hora-,

tot i que pot efectuar-se en qualsevol moment del dia, des de les 9 fins
les 21 hores del vespre.
Per tan d’evitar un nou brot de contagis de coronavirus, és important,
segons les autoritats sanitàries, respectar les mesures de seguretat i
d’higiene, especialment arran la sortida al carrer dels menors. En aquest
sentit, cal mantenir una distància interpersonal amb tercers de mínim
dos metres i, evidentment, no es pot
sortir amb infants que presentin
símptomes o estiguin en aïllament
domiciliari a causa de la Covid-19.
En el cas de menors de 14 a 18 anys,
els joves poden sortir sense acompanyament en els mateixos supòsits
que el Reial Decret 492/2020 ho permet a les persones majors d’edat.

06 | ACTUALITAT

01 de maig de 2020

covid-19 | EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

ACTUALITAT | 07

calderí digital 01 de maig

succés | atemptat

La nova crida a la responsabilitat i al sentit comú

Explosió d’un artefacte casolà a casa del regidor Jaume Mauri

A punt de començar la fase 0 del desconfinament, la vila de Caldes suma 159 positius i 246 casos sospitosos

L’atemptat, que no ha causat danys personals ni materials, està sent investigat pels Mossos d’Esquadra

Redacció

C

aldes de Montbui, així com la
resta del territori espanyol, comença a percebre una lleugera recuperació de la normalitat, molt progressiva i que cal
afrontar amb peus de plom. Des de que el
president Pedro Sánchez va anunciar el pla
de transició cap a la nova normalitat, el qual
serà “asimètric i gradual”, el consistori calderí està treballant per aplicar mesures de
prevenció i així facilitar el desconfinament
progressiu, evitant en el màxim de les possibilitats un nou brot en la propagació del
virus: “Estem readaptant el pla de desconfinament, preparant el poble per iniciar la
sortida dels calderins i calderines, adaptant-nos a aquestes quatre fases”, va dir
l’alcalde Isidre Pineda, ahir en roda de premsa telemàtica.
A banda de rehabilitar serveis com les Brigades Municipals, reobrir-se espais públics,
la deixalleria municipal i el servei de la recollida de mobles, el consistori també ha marcat al calendari dates aproximades per recuperar actes quotidians de la vila, com la

celebració del mercat setmanal (previst per
al pròxim 12 de maig). No obstant això, i en
un exercici de prudència, l’alcalde explicava que només serà possible “si les circumstàncies ho permeten”.
Aquest cap de setmana, d’altra banda, es
preveu una nova onada de sortides al carrer, arran el permís de dur a terme pràctiques esportives a l’exterior. En aquest sentit,
Pineda reitera “la crida a la responsabilitat i al sentit comú dels calderins i calderines” i demana evitar aquelles zones que
puguin ser més propenses a possibles aglomeracions.

L’alcalde Isidre Pineda atén als mitjans de comunicació telemàticament ahir al matí. > AJ.CALDES

RESUM DE CASOS POSITIUS I
SOSPITOSOS DE COVID-19
Segons el departament de Salut a dia 29
d’abril, Caldes suma 159 casos positius de
la Covid-19 i 246 sospitosos de ser-ne. Per
Àrea Bàsica de Salut (ABS), la vila registra
225 positius i 310 casos sospitosos.
Sembla que la progressió del virus a la zona
creix amb lentitud i els centres sanitaris més
pròxims mostren més alleujament, recuperant serveis i visites que restaven paralitzades arran la pandèmia.

SERVEIS | NETEJA D’ESPAIS VERDS

Les Brigades Municipals reprenen l’activitat
Després de sis setmanes de confinament s’iniciaran les tasques de desbrossament i de manteniment dels espais verds
El personal de la Brigada de Parcs i
Jardins està preparat per començar a
realitzar les actuacions necessàries a
tots els espais verds, places i parcs de
la vila. El dia 29 d’abril 3 equips de la
Brigada formats per 2 treballadors cada
un començaran les actuacions en les
zones establertes.
Les tasques de desbrossament de vorals
a les urbanitzacions les realitzarà la
Brigada de Serveis Generals que compten
amb una màquina desbrossadora. Per a
les actuacions en franges de protecció,
vorals i de suport al nucli urbà, l’empresa
adjudicatària ja ha començat a intervenir
en determinades zones del nucli urbà
de Caldes i es preveu que a mitjans del
mes de maig pugui començar a fer el
manteniment a les zones verdes de les
urbanitzacions.
El manteniment de l’arbrat viari s’iniciarà
en els pròxims dies fent la neteja d’escocells
al nucli urbà, a les urbanitzacions i al
Polígon Industrial La Borda. Aquestes
actuacions es combinaran amb els regs dels
arbres nous de plantació segons les seves
necessitats i climatologia.
Per mantenir les mesures de seguretat,
s’ha establert un protocol per realitzar
aquestes tasques de manteniment on
s’han dividit les zones i també els dies
d’actuació per cada equip de treball per no
coincidir en les feines i per poder actuar
amb seguretat en cada una de les zones
verdes. Els treballadors de la Brigada
Municipal de Parcs i Jardins i els de la

La deixalleria torna a obrir
La vegetació salvatge ha crescut durant el confinament al Parc de Can Rius. > CEDIDA

Brigada Municipal de Serveis Generals
seran equipats amb equips de protecció
personals (EPIs), amb material desinfectant
per a vehicles i eines, i seran dividits en
diferents bases per tal que no coincideixin
un nombre elevat de treballadors en les
entrades i sortides de la jornada laboral.
JA ES POT PASSEJAR PER CAN RIUS
De mica en mica sembla que ens anem
acostant a una certa “normalitat”. Després
de més de quaranta dies confinats i amb
les noves mesures perquè els infants
puguin sortir de casa, es van reobrin
espais que fins ara han estat tancats. Tot
i que continua la prohibició d’accedir a les

zones de joc infantil, ja es pot passejar per
als parcs de la vila. El Parc de Can Rius
ha tornat a obrir les portes així que els
calderins i calderines, sempre mantenint
les mesures de seguretat i respectant les
normes, que vulguin passejar per l’entorn
natural que ens ofereix Can Rius ja poden
accedir-hi. Els nens i nenes, que des
d’aquesta setmana ja poden sortir al carrer
durant una hora al dia acompanyats d’una
persona adulta, podran veure aquests dies
com han canviat els parcs pel fet que no
s’hi han realitzat tasques de manteniment,
com la vegetació salvatge ha crescut de
manera espontània afavorint el creixement
de plantes i flors silvestres

Totes les deixalleries, gestionades pel Consorci
de Residus del Vallès Oriental, reobriran el
servei la setmana que ve. A Caldes s’hi podrà
accedir a partir de dimarts 5 de maig tot i que
amb un horari especial, només s’obrirà al públic
els dimarts, dijous i dissabtes de 8.30 h a 14
h. Per poder mantenir condicions de seguretat
s’han establert unes mesures concretes a causa
de la pandèmia de la Covid-19, a partir de la
reobertura es restringeix l’entrada a la deixalleria a un únic usuari en cotxe. Els residus que es
portin a la deixalleria ja han d’estar classificats
i els mobles i objectes voluminosos s’han de
portar desmuntats. Els operaris de la deixalleria
indicaran als usuaris com s’han de dipositar els
residus. La reobertura d’aquest servei preveu
que es puguin formar cues per poder accedir-hi,
per això, es demana que la ciutadania no hi vagi
de forma massiva durant els primers dies i faci
un ús responsable de les instal·lacions.

A hores de la matinada del dijous 30
d’abril, el segon tinent d’alcalde i regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Planejament Territorial, Serveis Municipals i Barris Interurbans de Caldes de
Montbui ha patit un atemptat en el seu
domicili. Així ho ha comunicat l’Ajuntament local en un comunicat, al mateix
dijous al vespre: “Caldes de Montbui
ha viscut avui un lamentable episodi
en esclatar un artefacte explosiu casolà a la porta del domicili del regidor
d’ERC, Jaume Mauri”.
També el consistori ha fet saber que l’explosió no ha causat danys personals ni
materials, tret de lleus efectes a la via
pública i a l’exterior de l’habitatge. Els
fets han estat denunciats pel regidor calderí davant dels Mossos d’Esquadra, qui
està investigant l’incident.
A la tarda d’aquest dijous, a les 19
hores, el consistori de Caldes celebrava el primer ple municipal telemàtic de
la història, i ho feia a través de l’aplicació Zoom, a causa de la situació de confinament arran la pandèmia del coronavirus. El segon tinent d’alcalde no ha
pogut assistir en aquest ple, en el qual
l’alcalde, Isidre Pineda, i la resta de
portaveus i membres de totes les for-

macions representades han condemnat
l’acte violent contra un càrrec electe
calderí i la seva família: “L’Ajuntament de Caldes de Montbui condemna aquest fet que atempta contra
la seguretat personal d’un membre
del consistori i també contra l’esperit de convivència de tota una comunitat calderina”.
Pineda, en la seva compareixença en el
ple telemàtic el qual era emès en directe
a través del canal de Youtube de l’Ajuntament, ha explicat la situació als espectadors i ha expressat el seu suport al seu
“company i amic”: “Volem enviar-li tot
el nostre suport, tot el nostre afecte,
perquè aquest fet és molt greu. S’ha
atemptat a la porta de casa d’un pare
de família, a la porta de casa d’un càrrec electe. Desconeixem si és per causes relacionades amb la seva activitat institucional i confiem amb què
les autoritats policials puguin investigar-ho. I si alguna cosa ens ha ensenyat la situació que estem vivint de la
pandèmia del Covid-19 és que hem de
posar en el centre del debat a les persones. I actes com aquests són absolutament intolerables en una societat democrática”.

Jaume Mauri, 2n tinent d’alcalde i regidor d’Espais Públics del consistori calderí. > AJ. CALDES
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Benjamí Recacha: “Hem de
generar sentiment de comunitat”

CONFINAMENT
RECULL D’IMATGES

Caldes des
de la finestra

El membre de Caldes Suport, ens explica les activitats d’aquesta xarxa al poble i on volen arribar
Albert San Andrés
Benjamí Recacha és membre de
Caldes Suport, una xarxa d’ajuda
creada a Caldes durant el confinament per les necessitats creades
en diversos col·lectius desafavorits pel tancament. Aquesta entitat ajuda a persones que estan
soles, fa materials de protecció i
d’altres feines d’ajuda a la comunitat, una necessitat que ha crescut exponencialment per la pandèmia i que promet en no quedar-se
només en aquest període per a
créixer després.
Com estàs passant aquests dies
de confinament?
Acostumat a la situació i amb
ganes de poder tenir certa llibertat de moviments. Treballant des
de casa i intentant ajudar en la mesura que sigui possible.
Fa unes setmanes ens vas explicar que no et trobaves gaire bé
estant a casa i et va sorgir la possibilitat d’ajudar.
Sobretot les primeres setmanes
que se’m feia molt costa amunt el
no saber fins quan i no poder fer
re, tot i tenir xarxes socials i estar
a casa sortint el mínim. Em feia angoixa pensar en la situació de gent
que estava encara pitjor. Vaig conèixer la iniciativa i vaig apuntar-me per a poder col·laborar de
la manera més útil.
Com es va crear aquest moviment d’ajuda?
No vaig estar en la fase inicial,
però vaig conèixer gent que demanava un cop de mà. A partir
d’aquí un grup de gent va decidir tirar-ho endavant i a poc a poc
s’ha anat unint més gent. Estem en
una fase de donar-nos a conèixer i
tractar que la gent es posi en contacte amb nosaltres. La gent amb
necessitats importants acut a serveis socials o la Creu Roja, però si
necessites que et vagin a comprar
-situacions no tan urgents- ens ho
demana a nosaltres. Estem fent difusió per aconseguir arribar a més.
Som gent del poble que vol ajudar
a gent del poble.
Quines són les diferents tasques
que feu, principalment?
Serveis fixos no en tenim gaires,
ajudem a portar menjar i feines
puntuals. Comprar, passejar gossos, anar a la farmàcia i coses
semblants. Aquesta xarxa ens ha
permès localitzar casos que se’ls
han escapat a serveis socials. Per

exemple, una dona que va quedar-se sola a casa amb el fill i el
marit malalts. El que estem fent
és derivar casos com aquests a serveis socials perquè s’atenguin.
Amb quants voluntaris compteu?
Registrades tenim 33 persones,
disposades a col·laborar el que
calgui. Ara mateix no tenim gaires
serveis a fer, per la qual cosa estem
donant-nos a conèixer més per a
tenir poder arribar a una major
part dels habitants necessitats.
En altres llocs com Palau tenen
una xarxa amb més de 90 persones i fins i tot psicòlegs i un protocol de funcionament. Ho prenem
una mica com a model, tot i que
nosaltres fem menys serveis.
Com esteu vivint aquesta situació
des de la Xarxa de Suport Caldes?
Estem repensant el model de l’organització. Encara no podem fer
reunions ni convocar a gent i ens
estem comunicant per les xarxes.
És una situació estranya per a tothom i personalment m’agradaria
poder treballar cara a cara per a
millorar les necessitats del poble.
Heu rebut ajuda d’altres ONG,
grups i suport institucional?
L’Ajuntament ens va donar mascaretes i des del CDR de Mollet ens
van fer una donació de guants, que
ja s’han acabat. El que ens cal, principalment, és arribar a més gent.
Que tothom sàpiga que hi ha un
veïnatge per a fer coses entre tots.
Tant de bo ens calgués molt més
material, perquè això seria senyal
que estem ajudant a molta gent.
Com us poden contactar?
Tenim un canal de Telegram (CaldesSuport), Instagram (@CaldesSuport) i Twitter (@CaldesSuport), a més d’un correu electrònic
(xarxasuportcaldes@protonmail.
com) i el telèfon de Benestar Social (93 865 54 20). De fet estem
fent cartells per a penjar en llocs
de pas del poble, ja que no sempre
s’arriba a tothom per les xarxes.
Ens falta aquest contacte físic per
a poder acabar de definir la manera de treballar. Estem amb ganes
de fer coses i intentar posar una
mica d’optimisme. La situació que
vindrà serà molt complicada a nivell social i el suport mutu entre
iguals serà molt important per a
tirar endavant com a societat.
Té data de caducitat amb la fi del
confinament aquesta iniciativa?
Això ha de tenir una funcionalitat a
posteriori. Veient com està la situ-

ació i del que ens arribarà, aquest
tipus de xarxa de suport veïnal hauran de tenir continuïtat i ser un concepte que s’haurà d’estendre. No
només hem de confiar en el suport
institucional, que són totalment necessaris, sinó que hauríem de recuperar la col·laboració i cooperació
entre nosaltres.
És molt important generar comunitat. La societat generalment viu
confinada, molt tancada en el seu
món. Hi ha molt individualisme, fins
i tot no coneixem als nostres veïns i
això és habitual. En un poble és més
fàcil tenir relació amb els veïns però
a una ciutat és més difícil. Estem
tancats en el nostre entorn immediat i ens consta empatitzar amb la
gent. Amb el que arribarà, hem de
generar sentiment de comunitat.
A ningú li agrada la caritat, tots
tenim un orgull i una dignitat per
a valdre’ns per nosaltres mateixos,
però aquesta cooperació acabarà
sent molt necessària.
Quina és la reacció de la gent
quan us veu?

És molt positiva. Cada dia es va
afegint gent nova i anem fent passos. Hi ha ganes de col·laborar i
ajudar en el que calgui.
N’aprendrem alguna llicó important d’aquesta situació?
El cap em diu una cosa i el cor un
altre. Hi haurà gent que sí i d’altres que no. A escala global crec
que tornarem al mateix. A planejar vacances a una altra part del
món, a comprar productes de fora,
seguiran arribant els creuers desbordant les ciutats i els pisos turístics encarint les ciutats. Ara hi ha
això i d’aquí a un temps serà una
altra cosa. És el tipus de societat
que hem creat. El capitalisme és
la pitjor pandèmia que hem creat.
La globalització està molt bé però
en realitat el que passa és que els
llocs pobres són més pobres perquè els rics siguin més rics, no hi
ha una igualtat. El que triomfa al
món és l’egoisme. Els que menys
tenim ens barallem entre nosaltres
i no posem l’enfoc en poder canviar realment les coses.

Aquesta nova iniciativa del
Museu Thermalia vol recopilar amb imatges les vistes que
es projecten des de les finestres, balcons, terrasses i terrats dels veïns i veïnes de municipi per poder fer un muntatge,
amb música del calderí Ramon
Solé, i compartir-lo amb tota la
població. La recopilació de totes
aquestes imatges ajudarà a conservar el record de les vistes
que ens ofereix Caldes durant
el confinament des de cada casa
calderina. La iniciativa de Thermalia té per objectiu convertir
aquest document visual en un
record col·lectiu que explicarà com va ser Caldes durant
els mesos de confinament que
va portar la crisi sanitària de
la Covid-19. Tothom que vulgui
participar a configurar aquest
document visual ha d’enviar fotografies o vídeos de màxim 25
segons de duració, en alta resolució, especificant les dades
d’autor (nom i cognoms, nom de
compte instagram, si en teniu,
i ubicació des d’on està feta la
fotografia) per watsapp al telèfon 617 843 675. El contingut
de les imatges ha de ser sobre
les vistes que es veuen des del
balcó, terrassa, finestra o terrat. A les bases de participació
també s’especifica que no s’acceptaran imatges que puguin
ferir la sensibilitat del públic o
que siguin per denunciar fets o
queixes, que en les imatges no
poden sortir menors d’edat, excepte que hi hagi una autorització expressa dels tutors i que
l’enviament dels vídeos ja suposa l’acceptació de la seva difusió. El termini per l’enviament
de les imatges és fins a la finalització confinament, estat d’alarma o quan l’entitat organitzadora ho consideri oportú. Les
bases íntegres d’aquest projecte es poden consultar a www.visiteucaldes.cat.
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Prop de 200 calderins celebren enguany el Ramadà més familiar
coronavirus | religió

Una vegada més des de l’inici de la pandèmia, les cerimònies religioses queden supeditades a l’emergència sanitària causada per la ràpida propagació del nou virus que està afectant a tota la població en l’àmbit mundial
Ivette Hijano

P

rimer va ser la Setmana
Santa, del passat 5 al 12
d’abril, quan la comunitat cristiana recordava
i recreava, un any més,
els darrers moments de Jesucrist a la
Terra – la Passió, la Mort i la Resurrecció-, des del confinament obligat a
causa de la pandèmia del coronavirus.
Ara és el torn de la comunitat musulmana, dels prop de 1.800 milions de
creients d’arreu del món, que des del
passat 24 d’abril celebren el Ramadà
d’enguany des de la més rigorosa intimitat en el sí dels seus nuclis familiars.
Una de les particularitats més importants en el mes sagrat pels musulmans
és el fet de compartir amb amics i familiars els sopars després de cada dia
de dejú i les trobades per les pregàries, que se celebren en comunitat. Enguany, però, l’aïllament i el distanciament social seran els protagonistes
d’un dels Ramadà més descafeïnats
que es recorden dels últims temps,
traduït en oracions virtuals i centres
de culte buits.
EL RAMADÀ A LA VILA TERMAL
A Caldes de Montbui, poble acollidor
on hi conviuen més d’una vintena de
nacionalitats diferents amb pràctiques
religioses diverses, també hi resideixen veïns musulmans, aproximadament unes 200 persones practicants.
Quan es resideix fora del país d’origen
es fa difícil mantenir les tradicions intactes, lluny dels familiars i amics amb
qui compartir les celebracions en tot
el seu esplendor. No obstant això, els
veïns musulmans practicants procuren mantenir les tradicions del Ramadà, encara que calgui adaptar-les
al context occidental: “La religió i les
seves costums s’aprenen des de petit
en el teu país d’origen, i tot i que visquis fora, intentes mantenir allò que
t’han ensenyat”, explica Hackourou
Gackou, calderí de 43 anys nascut a
Mali i resident a la vila termal des de
fa 20 anys.
Cada any, a l’inici del novè mes del calendari islàmic, l’imam de la vila termal és l’encarregat de dirigir l’oració
col·lectiva, que se celebra a la mesquita del municipi. Tots aquells fidels
que poden conciliar la seva vida laboral amb les hores establertes per a les
pregàries, es reuneixen en aquest centre de culte, del que disposen des de
fa 5 anys, i allà resen plegats a partir
de la lectura de l’Acorà, el llibre sagrat
de l’islam.
A casa d’en Hackourou, la dona i els
seus tres fills practiquen la religió musulmana i aquest mes celebren el Ramadà. “Es lleven a les 4:30-5 hores
del matí per resar i mengen una
mica. Després tornen a dormir, i
resen de nou a les 14 hores i a les 17

les oracions, de manera regular) a
partir de l’adolescència.
El dejú, a banda dels beneficis que
pot aportar (o no) a la salut, els musulmans l’entenen, principalment,
com a mitjà de purificació del ego
i de l’ànima. És un acte per apropar-se a Al·là i ser més compassiu amb els que tenen necessitats;
ser més pacients i trencar mals hàbits. Segons la religió musulmana,
quan hom s’absté de les comoditats
mundanes, s’aconsegueix una major
compassió cap a aquells que pateixen gana, i es profunditza a la vida
espiritual i en l’autocontrol.
El trencament del dejú (o l’iftar) és
el moment en què, a cada vespre,
les persones musulmanes comparteixen l’àpat amb les seves famílies i els més necessitats (durant el
Ramadà també es duent a terme
activitats caritatives). En qualsevol cas, se celebra en comunitat
i se sol començar amb la ingesta
d’uns quants dàtils i una mica d’aigua o llet, i se segueix amb tots els
plats que elaboren, habitualment,
les dones de cada casa als volts de
la tarda.
D’altra banda, durant el Ramadà
es resen pregàries addicionals per
tal de cultivar l’espiritualitat dels
fidels. En aquestes, els creients es
donen la mà en senyal de pau.
És evident que enguany moltes de
les tradicions del Ramadà es veuran afectades, començat i acabant
pel fet de viure’l en comunitat.

Prop de 200

veïns musulmans de
Caldes celebren el
Ramadà, que aquest
any té lloc del 24
d’abril al 23 de maig

La mesquita

és el centre de culte
on els musulmans
practicants
calderins es
reuneixen per
celebrar junts les
pregàries, des de
fa 5 anys

El Ramadà

correspon al novè
mes del calendari
islàmic. Durant
aquest, els fidels
s’abstenen de
menjar i beure
mentre hi ha llum
solar i, al vespre,
trenquen el dejú i
resen en comunitat

Enguany, l’Alcorà -el llibre sagrat de l’islam- és recitat des de les cases dels fidels o bé escoltat a través de les pregàries virtuals -en àrab- que ofereixen diversos canals a internet. > UNPLASH

“La religió i les
seves costums
s’aprenen des de
petit en el teu país
d’origen, i tot i
que visquis fora,
intentes mantenir
allò que t’han
ensenyat”
Hackourou
Gackou,
calderí de 43 anys
nascut a Mali

hores de la tarda”, explica Hackourou
qui diu haver pres “la difícil decisió,
molt personal”, de deixar de ser musulmà practicant.
Durant la tarda, les dones musulmanes cuinen a casa diferents àpats per
degustar, més tard, a la mesquita en
l’última pregària del vespre, cap a les
20-20:30 hores. “També venen voluntaris, persones que no necessàriament són musulmanes, i porten menjar cuinat, ja que hi ha molts homes
musulmans que viuen sols, sense les
seves famílies amb ells ”, segueix explicant Hackourou.
El final del Ramadà “s’ha de celebrar,
com es fa amb el Nadal, i ens reunim
tots per fer una gran festa a la mesquita”, segueix explicant. Aquest gran
àpat se celebra a un pavelló esportiu

de la vila -que cedeix el consistori per
la ocasió- i també hi assisteixen representants institucionals, tècnics del
consistori i serveis socials, agents de la
Policia Local i dels Mossos d’Esquadra.
Enguany, però, el Ramadà es presenta sota un model de celebració ben
diferent: en la intimitat de les cases
dels seus creients. Sense l’imam calderí que dirigeixi les oracions diàries,
els veïns musulmans opten per escoltar la lectura del text sagrat des de canals de televisió o d’internet -en àrab-,
o dirigir ells mateixos les pregàries des
de casa. Com va passar amb la Pasqua
cristiana, la religió s’adapta als nous
temps i ofereix la possibilitat de seguir les pregàries des de diferents canals, als quals tots els musulmans puguin accedir.

EL DEJÚ DURANT EL RAMADÀ
L’element més característic del Ramadà és el dejú que practiquen els
musulmans des de la sortida fins a la
posta de sol, cada dia durant aquest
mes. Mentre hi ha llum solar, les persones que el practiquen han d’abstenir-se de menjar, beure, practicar relacions sexuals, fumar o maquillar-se,
fins al vespre.
D’aquest dejú estan dispensades les
persones malaltes o que són de viatge,
els nens i nenes, la gent gran, les dones
mentre tenen la menstruació, les embarassades i les lactants. Si no es pot
dur a terme per qüestions físiques, cal
alimentar a una persona necessitada
per cada dia que no es compleixi amb
el dejú. En el cas dels infants, acostumen a començar a practicar el dejú (i

“El final del Ramadà s’ha
de celebrar, com es fa amb el
Nadal, i ens reunim tots per fer
una gran festa a la mesquita”
Hackourou Gackou,
calderí nascut a Mali que viu a
la vila des de fa 20 anys

Cada any, excepte
aquest 2020, el final del
Ramadà s’ha celebrat a
Caldes amb un esmorzar
col·lectiu, amb l’assistència de representats
institucionals i entitats
locals. > AJ.CALDES

UN RAMADÀ EN TEMPS
DE CORONAVIRUS
Lluny d’anul·lar-se la celebració més
important de la comunitat islàmica
arran la propagació del coronavirus
arreu del món, les autoritats
religioses han assegurat als fidels
que respectar el dejú d’aliments i
beguda durant les hores de llum
no els farà més vulnerables a ser
contagiats pel virus. A banda dels
malalts (i també els afectats per la
Covid-19) els quals estan exempts
del dejuni, per a la resta dels
practicants el coronavirus no és cap
excusa per saltar-se l’abstinència.
Aquest any, la celebració musulmana prendrà un sentit més especial i
íntim des dels nuclis familiars dels fidels, deixant per altres anys els àpats
i pregàries en col·lectivitat.
De fet, la família és la base de la societat islàmica, i es valora considerablement la pau i seguretat que ofereix
una unitat familiar estable, considerant-se essencial per al desenvolupament espiritual dels seus membres.
Potser aquest any, a causa del confinament obligat, es brindarà la ocasió perfecte per aprofundir en el sentit més pur del Ramadà i viure’l en la
màxima plenitud des de la fe islàmica.
A tots els veïns musulmans de Caldes de Montbui, Ramadan Mubarak.
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Mireia Clapers
La pandèmia global derivada del
coronavirus ha afectat en tots els
nivells la vida de les persones, ens
ha portat una situació excepcional que encara, a dia d’avui, estem
intentant assimilar per afrontar
aquesta nova realitat. Un dels sectors que s’ha vist més condicionat
per l’epidèmia de la Covid-19 des
de que es va decretar l’estat d’alarma és el sector educatiu. Per això
hem volgut parlar amb la Dolors
Codina, directora de l’escola calderina el Farell per saber com, des
de l’escola, estan gestionant aquest
repte i com estan treballant durant
l’últim trimestre del curs.

01 de maig de 2020

Creieu que les directrius que
s’han donat des del departament
són positives, o hi ha alguna mesura que es podria millorar?
En general, les directrius que es
donen són correctes i força clares. Pensem que des del Departament s’està treballant fort per
tal d’organitzar i gestionar aquest
nou escenari que estem vivint. És
una situació molt difícil i entenem que no ha de ser fàcil intentar donar el màxim de normalitat
a una situació tan excepcional. Sí
que a vegades voldríem que hi hagués més celeritat a l’hora de solucionar dubtes o problemes que
se’ns plantegen (oferir connectivitat a l’alumnat del centre que no
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educació | escola el farell

Dolors Codina: “El que més ens
preocupa és l’estat emocional
dels nens i nenes de l’escola.”
Un cop es realitzi el transport
d’aquesta segona fase, totes les famílies de l’escola tindran dispositiu
i internet per poder realitzar els
plans de treball proposats.

Quants alumnes hi ha actualment a l’escola?
Actualment a l’escola tenim 430
alumnes entre Educació Infantil i
Educació Primària.
Amb una situació sense precedents com l’actual, com ho esteu
gestionant des de l’escola?
Davant d’aquesta situació tan complicada per tots, el professorat de
l’escola vetlla sobretot pel benestar
emocional dels nostres infants i fa
un acompanyament a les famílies
per ajudar-los a gestionar les diverses situacions que es van originant
a cada nucli familiar. Cal tenir present que la realitat de cada família és molt diferent, i per tant, hem
prioritzat la realització d’un seguiment individual i personal de cada
un dels nostres alumnes. El que
més ens preocupa és l’estat emocional dels nens i nenes de l’escola
i per aquest motiu hem organitzat
trucades amb les famílies i els infants i videotrucades periòdiques.
D’aquesta manera podem parlar
amb ells i sobretot, escoltar-los per
tal de saber com estan, com estan
vivint aquesta situació tan nova per
ells, com se senten, si estan angoixats, tristos per la malaltia d’algun
familiar… L’acompanyament emocional no consisteix en donar-los respostes que sovint nosaltres mateixos tampoc tenim sinó en escoltar
les seves preguntes i fer-los saber
que estem amb ells.
Si en algun moment detectem alguna situació de risc, la psicòloga
municipal es posa en contacte amb
les famílies per tal d’orientar-les, i
si cal, també ens posem en contacte amb serveis socials del municipi.
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Imatge de l’inici de curs escolar 2019/20. L’Escola El Farell resta tancada fins a l’inici del curs vinent. > I. hijano

en té, per exemple), ja que voldríem poder donar solucions/respostes ràpides a les nostres famílies.
Tot i així, som conscients que no és
fàcil ja que estem parlant de totes
les escoles de Catalunya.
Com afecta el tercer trimestre (ja
que s’ha de fer telemàticament)
als vostres alumnes?
Des de que es va decretar el tancament de l’escola, el professorat del
centre ens coordinem telemàticament per tal de donar “continuïtat”
al curs escolar i organitzar el tercer
trimestre. Seguint les directrius
del Departament d’Educació, organitzem plans de treball setmanals
o quinzenals (en funció de l’edat de
l’alumnat). Les tasques, els projectes o reptes plantejats són motivadors per tal d’engrescar als nostres
infants a dur-los a terme.
Aquests plans de treball proposen tasques a l’alumnat de forma
globalitzada en els diferents àmbits curriculars, amb un calendari
de lliurament (flexible i adaptat a
les necessitats individuals de cada
nen/a i família). Els infants fan un
retorn de les activitats realitzades
per tal que el professorat faci un
seguiment de l’aprenentatge del
seu alumnat. Aquest retorn es realitza a través del correu electrònic i altres entorns virtuals.
El professorat de l’escola està molt
implicat per tal de donar resposta
a aquest repte tan difícil que és el
de continuar el curs escolar confinats des de casa.

A part, s’han dut a terme dinàmiques més lúdiques que han implicat a tota la comunitat com són:
vídeo de suport als infants, exposició virtual dels somriures del
Farell, Concurs de Portades de
Contes del Farell, endevina quin
mestre/a és aquesta foto de quan
era petit, ...

La realitat de cada família
és molt diferent, i per tant,
hem prioritzat la realització d’un seguiment individual i personal de cada un
dels nostres alumnes

Les tasques que envieu als alumnes són avaluables?
Per nosaltres, el més important és
l’acompanyament que fem a l’infant durant aquests dies confinats.
Les situacions familiars són molt
diverses i per tant, és molt difícil
avaluar les tasques dels nostres
alumnes. Es tracta de no generar
més situacions d’estrès en els infants i a les seves famílies de les
que ja estan vivint. Per tant, sí fem
un seguiment de les tasques que
ens van retornant i fem saber a
l’alumne/a com ha realitzat les activitats, però no prioritzem l’avaluació de l’activitat en sí. El més im-

portant, és que el nen/a vagi fent
mica en mica les tasques proposades i se’l va orientant com les ha
de fer, sense prioritzar el resultat
final de les mateixes.
Us heu trobat que si hi ha moltes famílies que no tenen possibilitat de seguir amb el curs de
forma on-line? En cas afirmatiu,
com s’ha solucionat?
A partir d’aquest contacte directe entre les tutores de l’escola amb els seus alumnes, vam detectar que 33 famílies de l’escola
no podien seguir el curs de forma
on-line. 22 famílies no tenien dispositiu i onze els faltava dispositiu i connectivitat. A partir d’aquí,
ens vam coordinar amb el Departament d’Educació i amb l’Ajuntament del nostre municipi per tal
de poder donar resposta a aquestes famílies.
Pel que fa als dispositius, l’escola ha cedit, configurat i preparat
tots els portàtils i tauletes necessaris per tal que els nostres alumnes en poguessin disposar. Pel que
fa a la connectivitat, entre el Departament d’educació i l’ajuntament ens les han facilitat. L’ajuntament també és qui s’ha encarregat
de fer arribar els dispositius a cadascuna de les llars dels infants
que els necessitaven: una primera fase ja s’ha completat (alumnat
que només necessitava dispositiu)
i ara resta pendent de transportar
una segona fase (alumnat que necessita dispositiu i connectivitat).

Penseu que els més de 40 dies de
confinament poden afectar als
nens i nenes?
Malauradament, sí que afectarà
a la gran majoria d’infants el confinament. Per una banda, hi ha el
confinament que no els permet
sortir; però a més a més, cal tenir
present que molts d’ells hauran
viscut situacions familiars complicades. Familiars/amics malalts,
la mort d’algun familiar sense poder-se’n acomiadar i moltes altres
situacions difícils de dur a terme...
Per tant, caldrà tenir present totes
aquestes situacions quan es torni
a l’escola, escoltar-los i acompanyar-los molt: saber què els angoixa, què els amoïna, plorar plegats
si cal i saltar i córrer molt pels espais exteriors... El suport emocional és un tret característic del
nostre centre i ara es farà més indispensable que mai.
Creieu que aquesta situació pot
afectar d’alguna manera l’aprenentatge dels alumnes?
A curt termini podria ser que sí
que afectés el seu aprenentatge;
però a mig i llarg termini pensem
que no, ja que actualment treballem de forma globalitzada amb
l’objectiu que l’alumnat assoleixi
les competències bàsiques.
Creieu que les famílies poden ajudar als alumnes alhora de realitzar les tasques que els envieu?
Hi ha moltes casuístiques diferents.
Una part important de les famílies pot ajudar-los i acompanyar-los
en les activitats que han de realitzar. Ara bé, no podem oblidar que
moltes de les famílies estan treballant, ja sigui fora de casa o teletreballant; d’altres malaltes o cuidant alguna familiar... Per tant, és
molt important que les tasques que
fem pels alumnes de l’escola siguin
activitats que puguin fer majoritàriament de forma autònoma i ser
molt flexibles en el termini d’entrega. Per aquest motiu és tan important l’acompanyament que fem a
les nostres famílies i als nostres infants d’una manera individual per
tal d’atendre totes les seves necessitats i que cap infant es pugui
sentir sol i desemparat; que tingui
clar que sempre pot comptar amb
la seva mestra davant qualsevol dificultat que tingui.

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a
persones afectades per la situació de crisi de la Covid-19.
S’obre la convocatòria per demanar la prestació d’un ajut extraordinari per un import de 200 euros per facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.
Termini: del 30 d’abril fins a exhaurir els fons. Tràmit disponible
a http://tramits.gencat.cat

· Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació
temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció,
d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei
8/2020.

A qui va dirigit

· Treballadora per compte aliè afectada per l'extinció del contracte de treball.

A persones treballadores (persones físiques) que es trobin en algun
dels supòsits següents:
· Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.

· Treballadora per compte aliè, fixe discontinu, afectada per un ERTO
d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.

· Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de
l'activitat econòmica.
Consulteu els requisits i altres informacions al web de la Generalitat de Catalunya.
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CORONAVIRUS | ANIMALS

Les mascotes també han de mantenir
mesures d’higiene i distanciament social
La Clínica Veterinària Natura ens explica com, des del sector veterinari, afronten la pandèmia de la Covid-19

Mireia Clapers
La crisi sanitària que estem vivint
ha obligat a modificar el ritme
diari a totes les famílies, s’han incorporat noves eines per poder teletreballar i els nens i nenes s’han
adaptat al confinament obligat per
l’estat d’alarma tot i que a partir
d’ara ja poden sortir a passejar durant un temps limitat. Però, i els
animals domèstics? S’han de prendre mesures? Les clíniques veterinàries, des de l’inici de la pandèmia, són un servei essencial, per
tant, s’ha obligat a mantenir l’activitat i el compromís dels professionals amb la salut i la seguretat
alimentària dels animals i mascotes que tracten. Parlem amb els
veterinaris de la Clínica Veterinària Natura perquè ens expliquin
com estan vivint des del seu centre aquest temps de crisi.

“Estem exposats al virus
diàriament perquè estem
en contacte directe amb
gent que pot estar infectada per la Covid-19. “

- El servei que oferiu és considerat com a servei essencial,
com afronteu aquesta situació
des de la clínica veterinària?
Doncs la veritat és que ens sentim
una mica desemparats, perquè ens
consideren com a servei essencial i sanitaris però, alhora, tenim
un IVA del 21%. Estem exposats
al virus diàriament perquè estem
en contacte directe amb gent que
pot estar infectada per la Covid-19.
Tot i que els animals no són portadors de la COVID-19, poden tenir-ho a la sobre. Tot i aquests riscos no tenim accés a EPI’s (equips
de protecció). Els nostres proveï-

- Recomanaríeu tenir cura de la
nutrició de les mascotes durant
el confinament? Quins consells
ens donaríeu?
Durant aquests dies que les mascotes no poden sortir amb total normalitat recomanem restringir la ingesta calòrica, ja que els animals no
fan el mateix exercici que habitualment. També recomanem no excedir-se amb els “extres” o premis.
Com que ara passem més hores a
casa veiem que hi ha tendència a
excedir-se amb el que es dóna als
animals i això ha provocat un augment d’indiscrecions alimentàries.

dors tenen bloquejats els EPI i no
ens en poden subministrar perquè
tots van destinats a sanitat.
- Quines mesures de seguretat
adopteu a l’hora de visitar els
vostres pacients?
A l’hora de venir a la nostra consulta només permetem un propietari per cada animal. El propietari
es queda a la sala d’espera mentre nosaltres visitem a l’animal a
la consulta. Fem esperar fora de la
clínica si hi ha alguna altra persona a dins. Tots els nostres professionals portem mascareta i guants
i també ens rentem i desinfectem
les mans molt freqüentment.

“Una recomanació per als
animals que han de sortir de casa és netejar les
potetes amb aigua i sabó
després del passeig abans
d’entrar a casa “

- En aquest temps de confinament, ens podeu donar alguna
recomanació per la gent que tingui mascotes a casa?
Una recomanació per als animals
que han de sortir de casa és netejar les potetes amb aigua i sabó
després del passeig abans d’entrar a casa, però mai amb desinfectant o lleixiu! També és important que els propietaris no deixin
que animals de diferents cases juguin entre ells. També han de respectar el distanciament social.
- Quins són els serveis més demanats aquests dies?
Nosaltres hem ajornat els serveis
no essencials. Actualment, visitem i fem cirurgies només d’animals malalts. Estem visitant animals que es troben malament, fent
cirurgies urgents i estem administrant molts antiparasitaris (interns i externs).
- S’ha parlat molt de si els animals es poden infectar per la
Covid-19, què ens podeu explicar?
Les persones i els animals poden
conviure amb tranquil·litat durant
aquest període de la COVID-19. El
paper de les mascotes és negligible en aquest sentit. En tot cas
els animals poden funcionar com
a vehiculadors passius de partícules virals sobre el pèl i la pell,

- Per poder gestionar les visites a
la consulta podeu fer un triatge
telefònic per atendre les urgències i visites?
Des del nostre centre sempre
donem preferència a les visites que
són més urgents.
La Mayte i la Paula de la Clínica Veterinària Natura, amb l’Arai. > CEDIDA

però el virus es manté poca estona viu sobre d’ells. Els casos de
Hong Kong o Bèlgica de gossos i
gats amb possible símptomes no
estant confirmats oficialment. Les
investigacions realitzades a la Xina
s’han fet utilitzant unes dosis experimentals de virus molt elevades,
cosa improbable que succeeixi a la
realitat quotidiana. En aquest estudi s’ha vist que els porcs, pollastre i ànecs no són susceptibles al
virus. Es va veure que de manera
limitada les fures i gats sí que són

susceptibles al virus, i els gossos
també però de forma encara més
limitada. Però insistim que només
s’ha fet un estudi i, en cap cas, utilitzant dosis de virus a les que podrien estar exposats els animals de
manera natural. D’altra banda, se
sap que un dels cuidadors del tigre
del zoo que tenia símptomes compatibles amb la COVID-19, pel que
podríem parlar d’un cas aïllat d’un
felí que suposadament s’ha contagiat de la malaltia per una persona, i no a la inversa.

Ofereixes el servei de lliurament a domicili?

ANUNCIAʼT!

ARA ÉS EL MOMENT!

comunicacio@ielou.cat
T | 93 707 00 97

- Us heu vist obligats a incorporar eines com whatsapp, per
atendre dubtes o consultes?
No, nosaltres continuem atenent
per via telefònica i per correu electrònic per resoldre les consultes o
els dubtes dels propietaris.
- Des de la declaració de l’estat
d’alarma esteu treballant amb
normalitat o teniu un horari més
restringit al públic?
El nostre horari no s’ha vist alterat des de la declaració de l’estat
d’alarma, estem treballant dins el
nostre horari habitual però prenen
les mesures de seguretat que recomanen les autoritats.

L’Ajuntament informa
Llista d’ofertes de
feina actualitzades
el 30/04/2020

295555
NETEJADOR/A RESIDÈNCIA GERIÀTRICA
295303
AUX ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA / AUX GERIATRIA
295282
AUX ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA/CUIDADOR/A GENT GRAN
295279
NETEJADORA INSTAL·LACIONS GERIATRIA

Surt al balcó a tocar amb l’Escola Municipal de Música
Joan Valls
L’Escola Municipal de Música Joan Valls anima a totes les
persones que tinguin un instrument de música, a sortir al
balcó, el dilluns 4 de maig, a les 19 h, a tocar «La vida es
bella», de Nicola Piovani. Trobareu la partitura a la pàgina
web de l’Ajuntament www.caldesdemontbui.cat
Enregistreu l´actuació i etiqueteu a l’Escola de Música
Joan Valls i cada setmana a la pàgina web de l’Ajuntament es publicarà un vídeo amb les vostres participacions.
Reobertura de la deixalleria
La deixalleria torna a obrir les portes a partir de dimarts
5 de maig amb un horari especial: dimarts, dijous i dissabtes de 8.30 h a 14 h. Només es permetrà l’entrada
d’un/a usuari/a per deixalleria en cotxe. Les persones usuàries hauran de dipositar els residus seguint les indicacions dels operaris i de les operàries. Cal portar els residus
degudament classificats i els mobles i voluminosos desmuntats. Hi haurà dos operaris/operàries per deixalleria:
un per atendre a les persones usuàries i l’altre per regular l’accés. La tornada del servei en aquestes condicions
pot comportar que es formin cues a l’entrada i és per això
que es demana a la ciutadania que no vagi de forma massiva els primers dies, faci un ús responsable de les instal·
lacions i segueixi les indicacions donades.
Dades relatives al registre electrònic de l’Ajuntament
Les sol·licituds a l’Ajuntament de Caldes de Montbui durant el període de l’estat d’alarma s’han fet de forma electrònica per internet. Des del 14 de març de 2020 s’han
presentat un total de 259 registres telemàtics a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania.
Des del 28 de novembre l’Ajuntament de Caldes de
Montbui és entitat de registre idCAT. Fins l’actualitat
s’han expedit 854 certificats, dels qual 157 corresponent
a l’any 2020. Atès que el certificat IdCAT s’ha d’obtenir
presencialment, actualment s’informa a les persones interessades com poden fer-ho per obtenir l’idCAT mòbil,
que és un tràmit 100% en línia. Aquest certificat permet
iniciar els tràmits de l’administració pública per Internet.
S’activen més serveis de la Brigada Municipal de Parcs
i Jardins i de la Brigada Municipal de Serveis Generals
La Brigada Municipal de Parcs i Jardins realitzarà a partir del 29 d’abril actuacions als espais verds, parcs i places després de 6 setmanes de confinament i la Brigada
Municipal de Serveis Generals iniciarà tasques de desbrossament a les urbanitzacions.
L’Agència Catalana del Consum obre un nou canal en
línia per atendre consultes sobre afectacions de la crisi
de la Covid-19
Cada dia, de dilluns a divendres i de 12 a 13h, la ciutada-

www.caldesdemontbui.cat
facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui |

nia pot formular consultes sobre consum, en directe, des
del canal youtube.com/consumcat.
Mitjançant la plataforma YouTube Live, l’ACC posa a disposició de la ciutadania el canal youtube.com/consumcat des del qual cada dia, de dilluns a divendres i de 12 a
13h, es poden formular consultes en directe, relacionades
amb afectacions en l’àmbit del consum, com ara la cancel·
lació de viatges o d’espectacles, dubtes relacionats amb
les quotes de serveis que s’han deixat de prestar (gimnasos, acadèmies, etc.) o la detecció de males pràctiques en
la venda de determinats articles, entre d’altres qüestions.
Preguntes freqüents a l’Ajuntament de Caldes
El web de l’Ajuntament de Caldes de Montbui publica periòdicament preguntes freqüents de la ciutadania
amb motiu de l’estat d’alarma. Consulteu-les a http://
www.caldesdemontbui.cat/faqs-ajuntament/. Algunes
d’aquestes són:
On puc consultar el saldo que tinc a la targeta moneder?
Ho podeu consultar als caixers de Servicaixa. Les targetes moneder és una mesura d’ajut de la Generalitat
de Catalunya pels infants que es beneficien d’ajut escolar durant el curs 2019/20.Si teniu alguna consulta poseu-vos en contacte amb bsocial@caldesdemontbui.cat
-T. 93 865 54 20
IMPOST DE VEHICLES (IVTM)
Quin dia em carregaran l’Impost de vehicles de tracció
mecànica al compte corrent? Si teniu l’impost de vehicles domiciliat al compte corrent, rebreu el càrrec el dia
1 de juliol.
I si no el tinc domiciliat i tinc el rebut a casa? Hem allargat el període voluntari de pagament fins el 17 de juliol.
Malgrat que en el rebut que teniu a casa hi posi que la
data final de pagament és el dia 4 de maig, amb el mateix document, podreu fer el pagament per les vies habituals, presencialment per caixer bancari o bé pel web
de l’Organisme de Gestió Tributària, fins el dia 17 de juliol. Consulteu https://orgtn.diba.cat/ca/
IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI)
Han modificat les dates de pagament voluntari I càrrec en
compte corrent de l’Impost
sobre Béns Immobles? Si. S’han endarrerit les dates. El
període de pagament voluntari i les dates de càrrec en
compte, en el cas dels domiciliats, són les següents:
1a fracció – càrrec en compte 1 de juliol
2a fracció – càrrec en compte 1 de setembre
3a fracció – càrrec en compte 1 d’octubre
4a fracció – càrrec en compte 1 de novembre
En el cas dels rebuts no domiciliats: Rebreu com sempre
els documents a casa i disposareu fins el dia 18 de desembre per pagar de la forma habitual, per caixer del banc o
pel web de l’ORGT https://orgtn.diba.cat/es/

@AjCaldesMontbui |
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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.

TAXA DE DEIXALLES
Si tinc la taxa de deixalles comercials domiciliada, el pagament es fa per càrrec en
compte en quatre parts. Quan se’m carregaran? La taxa
de deixalles comercials, si teniu el rebut domiciliat, es cobrarà en dues úniques fraccions. Els càrrecs en compte es
faran el dia 1 d’octubre i 1 de desembre.
No tinc el rebut de la taxa de deixalles comercials domiciliat. Fins quina data disposo pera poder fer el pagament?
Disposeu fins el dia 18 de desembre, pels canals habituals.
Què puc fer si tinc dubtes? Posar-vos en contacte amb
l’Organisme de Gestió tributària:
• Web: https://orgtn.diba.cat/ca/
• Correu electrònic: orgt.atenciociutadana@diba.cat
• Telèfon: 93 202 98 02
Aquestes i altres preguntes i respostes a http://www.caldesdemontbui.cat/faqs-ajuntament/
Consells per a fer un ús responsable de la informació i un
bon ús de les pantalles
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha elaborat dos
decàlegs: un primer, per a fer un ús responsable de la informació que es consumeix i de la que es comparteix; i un
segon, per gestionar l’ús de les pantalles. Consulteu-los
a l’enllaç i als canals habituals d’informació de l’Ajuntament: https://drive.google.com/drive/folders/1AEbzst33qgkPWbYaU-484BAkj0Z9770
«Cuida›t la salut a través del moviment»: píndoles
d›activitat física per a la Gent Gran
L’Ajuntament de Caldes de Montbui se suma a les recomanacions de la Diputació de Barcelona oferint píndoles
d’activitat física específicament adreçades a la gent gran.
Consulteu-les a https://www.diba.cat/web/esports/cuida-la-salut-a-traves-del-moviment
Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi
de la Covid-19.
S’obre la convocatòria per demanar la prestació d’un ajut extraordinari per un import de 200 euros per facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. Termini: del 30 d’abril fins a exhaurir els fons.
Tràmit disponible a https://treballiaferssocials.gencat.cat/
ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia
Fins a la fi de l’estat d’alarma, tots els processos selectius
oberts estan aturats i no es pot presentar cap sol·licitud
D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de data 14 de
març de 2020, mitjançant el qual es va declarar l’estat
d’alarma a tot el territori estatal, queden suspesos i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La frase de la quinzena

Farmàcia Brunat

“El treball és el
refugi dels que no
tenen res a fer.”

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Farmàcia Codina

Apostem per
l’educació enmig
de la pandèmia

L’

Escola d’Adults El
Roure Gros i Escola Municipal de
Música Joan Valls
mantenen l’aprenentatge de l’alumnat durant el
confinament amb propostes per
que puguin continuar els projectes iniciats durant el curs, sense cobrar les quotes, mentre no hi hagi
classes. Les escoles bressol municipals mantenen el contacte amb
els infants a través de les famílies
tot donant idees i propostes per fer
aquests dies de confinament. Des
de l’Ajuntament s’han suprimit les
quotes fins a final de curs. D’altra
banda treballem per reduir l’escletxa digital i s’ofereix suport tecnològic i s’estan facilitant dispositius
electrònics perquè els i les alumnes
que ho necessitin tinguin connexió
a la xarxa i puguin seguir el curs.

Una bona notícia, el nou CFGS
en Termalisme i Benestar
Caldes tindrà el primer Cicle Formatiu de Grau Superior en Termalisme i Benestar de Catalunya i de
l’Estat Espanyol! Després d’anys de
treballar-hi i juntament amb l’IES
Manolo Hugué, el Departament
d’Educació de la Generalitat, l’Associació Balneària de Catalunya i els
balnearis del municipi, finalment és
una realitat. Caldes serà el municipi
referent en la formació especialitzada en el sector termal.
La competència general d’aquest
títol consisteix a gestionar serveis
relacionats amb el termalisme i el
benestar (wellness), aplicant tècniques de hidrocinesia, hidrotermals,
massatges estètics i programes de
condicionament físic en l’aigua
d’acord amb protocols establerts,
activitats personalitzades programades i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i de la salut,
aconseguint la satisfacció dels usuaris i assegurant la prestació del servei en condicions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.
Les sortides professionals que contempla el nou cicle són: Tècnic/a
en tractaments estètics integrals,
Especialista en tècniques hidroestètiques, Tècnic/a en massatges estètics,Tècnic/a en drenatge limfàtic estètic, Instructor de
grups d’hidrocinèsia i cura corporal, Coordinador d’activitats de
condicionament físic i hidrocinèsia,
Director/a tècnic en spas i balnearis, Monitor de lleure i Socorrista
en instal·lacions aquàtiques.
Bones notícies que ens donen
una injecció d’energia per sortir
d’aquesta crisi!

Més primer de
maig que mai!

E

n aquest 1r de
Maig, absolutament
marcat per l’actual
crisi de la COVID-19,
des del PSC volem
fer un homenatge, en primer lloc,
a totes i tots els treballadors que
han mort a conseqüència d’aquesta
pandèmia, tant a aquells que han
emmalaltit de manera fortuïta,
com als que han contret el virus
durant la seva activitat laboral, per
pertànyer a una activitat essencial,
i que no han pogut superar
finalment la malaltia.
Aquest any es commemora el
130è aniversari de la primera
manifestació reivindicant el Dia
Internacional del Treball, i no
obstant això en aquesta ocasió no
serà possible sortir als carrers per
celebrar aquesta data històrica. Més
d’un segle després ens afrontem
potser a un dels primers de maig
més importants que viurem. Un
moment en el qual s’ha pogut
veure com aquelles feines sovint
precàries i menyspreades són les
més essencials i les que fan moure
el món que coneixem. Com els i les
qui van patir les pitjors retallades
pressupostàries han estat qui el
dia d’avui lluiten per fer d’aquest
moment radicalment excepcional,
el més normal possible.
Un primer de maig més important
que mai, en el que, d’una forma
diferent, ens tocarà reclamar que
d’aquesta crisi no podem sortir
quedant ningú enrere. Que cal
recuperar allò que es va retallar
de tants i tants sectors bàsics
del nostre estat de benestar. Les
diferents crisis no poden amagarnos que estem davant d’un canvi
de model productiu, amb la
digitalització i el combat contra
el canvi climàtic com a eixos
principals. Necessitem un nou
contracte social per garantir que
aquests canvis es fan preservant
la inclusió i la igualtat social, tot
frenant les desigualtats. Hem de
garantir que la transformació
econòmica no deixi ningú enrere.
Visca el 1r de Maig!
Visca la lluita dels treballadors i
treballadores de tot el món!

Aquesta és
la teva causa

L’

any 2020 està
resultant
ser
molt difícil per a
moltes persones
arreu del món. La
crisi climàtica, la pandèmia global
de la COVID-19, la inestabilitat
econòmica, el malestar polític a
Orient Mitjà i el problema dels
refugiats en són alguns elements a
destacar. Des de fa vàries dècades
el nostre planeta es troba en
una situació d’esgotament dels
recursos energètics i naturals,
amb una important destrucció de
la flora i la fauna. El capitalisme de
mercat i les mesures neoliberals
han empobrit la major part de
la població del món, engrandint
encara més les diferències socials i
econòmiques entre els més rics i els
més pobres. I no només això, tot el
trontoll generat per l’epidèmia del
coronavirus sembla amenaçar amb
una nova crisi econòmica imminent.
Per això mateix i tenint en
compte l’extraordinària situació
actual, l’1 de maig se celebra el
Dia Internacional de la Classe
Treballadora, en homenatge als
manifestants de Chicago de l’any
1886 que demanaven la reducció
de la jornada laboral a 8 hores. És
necessari més que mai recordar a
aquells que en la història han lluitat
pels drets socials i col·lectius arreu
del món. Persones que amb coratge
i voluntat per canviar la societat
a millor van donar la seva vida i
esforços en una causa. Fruit de tot
això, gaudim de molts d’aquests
èxits, malgrat que els anys de
retallades i de mala gestió política
han fet perillar alguns d’ells.
En aquesta situació greu en la qual
ens veiem submergits no ens podem
deixar enfonsar pel derrotisme
i el pessimisme. La història ens
demostra que l’autoorganització i la
solidaritat són l’única forma viable
de poder superar les situacions
difícils. No podem permetre que
la classe treballadora pagui els
plats trencats d’aquesta nova crisi
econòmica com va passar l’any
2008. No podem oblidar els esforços
i les lluites del passat. Per fer front a
l’atur, a la pobresa, a la precarietat
laboral i a les desigualtats socials cal
més que mai l’organització popular.
En aquesta lluita per la conquesta
de drets socials i millorar les
condicions de vida de la majoria
de la població, els treballadors i les
treballadores no tenim res a perdre,
tenim en canvi un món nou per
guanyar. Aquesta és la teva causa.

Pla de recuperació
socioeconòmica
per fer front a la
crisi pel COVID-19

E

l govern de la Generalitat de Catalunya
ha exposat recentment que per tal de
sortir de la profunda crisi en la que ens ha abocat
la pandèmia del COVID-19 caldrà
aplicar polítiques agressives i expansives d’inversió pública. L’Ajuntament va anunciar el 19 de Març
l’habilitació d’un milió d’euros per
tal de fer front a aquesta crisi de
forma immediata mitjançant un
pla de xoc amb mesures fiscals, socials i de dinamització comercial.
És evident que és molt important
disposar d’una quantitat gran de
recursos per abordar aquesta crisi.
L’alcalde ha comunicat al ple municipal del mes d’abril que l’exercici 2019 s’ha tancat amb un romanent de 2,1 milions €. D’aquests, 1,1
milions es destinaran a amortitzar
deute, i l’altre milió es per aplicar
aquest pla de xoc contra els efectes de la COVID-19. En aquests moments ningú sap com serà de profunda aquesta crisi i quina haurà de
ser la inversió de l’Ajuntament per
pal·liar-la. Creiem que per fer un pla
de xoc per una situació tant greu,
cal saber quin és el capital màxim
del que pot disposar el consistori.
Cal tenir en compte que el deute de
l’ajuntament a 2018 era del 59,32%,
al 2019 del 68,82% i a 31 de desembre de 2020 es preveu que serà del
73,63% (sense tenir en compte la
situació actual). Val a dir que al ple
se’ns va informar que actualment
el deute rondava el 67% (~13,5 milions €) després d’aquesta amortització extraordinària de 1,1 milions
€. Hem de ser conscients també
que a partir d’un deute superior
al 75% s’entra en una fase de restricció on és obligatòria l’autorització prèvia de la Generalitat, que
és qui té la tutela financera, per
poder fer operacions de crèdit a
llarg termini. A més, ja estem sotmesos a un Pla Econòmic Financer
(2019-2020) en relació a l’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària per un import de 1,08
milions € de l’exercici 2018.
Entrem en una crisi sobrevinguda
i molt complicada on no hi ha pràcticament marge d’endeutament per
fer-hi front. Creiem que serà imprescindible replantejar els pressupostos dels anys 2020 i 2021 i deixar de fer inversions importants
pel municipi. Cal disposar de diners suficients per poder abordar
amb garanties un pla de recuperació socioeconòmica efectiu.
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93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

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

artIcle d’opinió

El confinament

> Oscar Wilde

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

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

Farmàcia Ruano

Estem a l’espera de rebre l’article
del PPC de Caldes. Tan bon punt
el rebem, actualitzarem aquest
suplement digital.

93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

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

maria núria revetllE
periodista

X

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

DEFUNCIONS
28 d’abril · 86 anys
MIGUEL TORRES SERRANO
26 d’abril · 88 anys
JUANA LUMBRERAS RUBIO
26 d’abril · 78 anys
BENINGO MUÑOZ MUÑOZ

El ministre de cultura José Manuel Garcia Uribes
va afirmar que la cultura no és un sector essencial
cosa que va desfermar un terratrèmol a les xarxes i
la conseqüent vaga del sector. Tot plegat va obligar
el govern central a rectificar en menys de 48 hores.
Sembla que al ministre se li escapa que gràcies a la
cultura es fa més suportable el llarg confinament.
Què faríem sense la musica, la lectura, el cinema,
les sèries i un llarg etcètera.
El fet de sentir una cançó o llegir un llibre ens
fa obrir la ment, ens deixa volar els pensaments
que són els únics que s’escapen d’aquest engabiament col·lectiu.
Un dels moments més entranyables i pràcticament

23 d’abril · 96 anys
MERCEDES MILLAN PARADA

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

un dels pocs de socialització ara mateix és l’aplaudiment de les vuit del vespre, el merescut reconeixement al personal mèdic i sanitari que està a primera línia lluitant contra la pandèmia.
La cita de les vuit, s’han convertit en una petita finestra social, un alè d’aire fresc enmig de tanta espessor. I és que no és el mateix estar confinat en
una casa de més de cent metres quadrats amb jardí
i piscina que estar tota la família atrinxerada en un
pis de pocs metres i sense balcó.
Es dona per fet que el confinament s’allargarà fins
a finals de maig, un confinament parcial com s’està
fent ara tot i les picabaralles polítiques.
Ara bé algú entén aquest confinament? Twitter en
va ple de comentaris com ara: “no puc acomiadar
la meva àvia que ha hagut de morir sola aquest diumenge però l’endemà si què puc anar a treballar i
agafar el transport col·lectiu”.
“puc anar a passejar el gos dos cops al dia i els
nens han estat tancats a casa durant sis setmanes”
I és que sincerament són unes instruccions i unes
prohibicions absolutament arbitràries i confoses
amb canvis de protocol a cada moment i a cada
imprevist. I mentrestant el país econòmicament
es fa esfondrant i els autònoms es van dessagnant.
Optar pel confinament de la població és el recurs
més fàcil quan no és té un pla per afrontar la pandèmia ni la suficient valentia per explicar què passarà les pròximes setmanes si no es testa d’una vegada per totes la ciutadania.
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