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La informació de la present edició del butlletí municipal Portada s’ha actualitzat per darrer cop el 20 de maig. Degut als constants canvis que ocasiona l’evolució 
de la pandèmia COVID-19, recomanem als lectors que seguiu atents als comunicats oficials i l’anunci de noves mesures que en els propers dies puguin decretar les 
autoritats competents de l’Administració general, Govern central i la Generalitat de Catalunya i de les que informem al web municipal: www.caldetes.cat/coronavirus

Els darrers tres mesos han estat molt durs per a la majoria de convilatans, que de moltes ma-
neres hem vist afectat el nostre dia a dia, i ens hem hagut d’anar adaptant constantment a una 
realitat canviant. També ha estat així per al govern municipal i el conjunt de l’Ajuntament i els 
seus treballadors. A aquests últims hem volgut dedicar l’entrevista de les pàgines 30-31 amb una 
representació d’algunes àrees. S’ho mereixen i molt.
Aquest Portada és un resum de les moltes informacions ja publicades a la web municipal i a les 
xarxes, derivades de la situació excepcional que vivim amb la crisi sanitària de la COVID-19, però 
també hi afegim d’altres continguts nous i d’actualitat i en volem destacar alguns en aquesta 
secció. Sobretot volem fer un homenatge a tots els treballadors de l’Ajuntament i a tots els vila-
tans que d’una manera o altra estan lluitant contra la pandèmia i els seus efectes, i especialment 
estan vetllant pel bé comú.
Estem en fase de desconfinament però encara ens queda molta lluita i no ens podem permetre 
defallir ni un moment per tal que les passes que anem fent només siguin cap endavant.
En aquesta situació, estem especialment preocupats per la vostra salut, i recordarem les prin-
cipals mesures de seguretat i prevenció que necessitem, així com les mesures que hem anat 
prenent.
Estem preocupats per la nostra economia i perquè ningú es quedi enrere.
En aquesta edició trobareu un resum de les tasques dutes a terme des dels Serveis Socials muni-
cipals. D’altra banda, un punt del ple municipal del dia 25 de març és l’aprovació d’un suplement 
de crèdit de 36.000€ a repartir entre aplicacions de serveis socials i salut, per parar un primer 
cop de l’augment de despesa. Durant l’any haurem d’augmentar-les de nou ja sigui transferint 
diners d’altres àrees com aquesta vegada, o amb altres finançaments com ajuts supramunicipals 
que esperem que arribin durant l’any.
Aquesta és una de les mesures extraordinàries econòmiques per alleugerir la crisi social, que 
s’afegeix al nou calendari fiscal acordat amb l’ORGT per a l’ajornament de la majoria de tributs, 
així com bonificacions en la taxa de residus comercials per a les empreses que han hagut de 
tancar durant l’estat d’alarma, bonificació als bars i restaurants per l’ocupació de les terrasses 
pel període de temps que no n’han pogut fer ús i l’ampliació sense cost per a poder conservar la 
capacitat amb les mesures de seguretat.
També, farem front econòmicament als perjudicis que estan patint les concessions administrati-
ves durant l’estat d’alarma i hem suspès la taxa de les parades del mercat ambulant en el temps 
que no hagin pogut obrir. A aquestes mesures anirem afegint-ne més en funció dels esdeveni-
ments i les possibilitats que tinguem. El 2020 serà un any molt dur per a les nostres finances. Cal 
destacar que estan augmentant molt certes despeses que no podíem preveure i els ingressos 
també patiran una davallada motivada per aquesta crisi sanitària.
Us presentem com ha anat la liquidació 2019 i us mostrem l’evolució positiva dels principals 
paràmetres econòmics dels darrers anys. Seguim sanejant l’economia del consistori i reduint 
l’endeutament. Hem dedicat 2,5 milions d’euros des del 2016 fins ara per reduir els crèdits a llarg 
termini i el deute amb proveïdors i administracions públiques, i això ens situa l’any 2020 en una 
situació molt millor de la que teníem, però encara en una posició molt delicada i que no és la 
desitjable per encarar una crisi econòmica global.
Estem preocupats per l’ensenyament, i us expliquem programes que hem impulsat en coordina-
ció amb l’Escola Sagrada Família com “Compartim wifi!” o el repartiment d’ordinadors, connexi-
ons MIFI i kits de material, perquè cap nen o adolescent tampoc es quedi enrere.
Estem preocupats pel medi ambient, perquè la situació ens ha portat a millorar en certs paràme-
tres però hem fet passes enrere en la generació de residus domèstics, i especialment de plàstics 
durant la pandèmia. Així, també trobareu noves mesures en la gestió de residus.
D’altra banda, lamentem informar-vos sobre la cancel·lació de la bio-fira Aqua Calida d’enguany 
prevista inicialment per a inicis de juny, motivada lògicament per la COVID i la concentració 
d’esdeveniments a la tardor, així com el canvi de prioritats en les despeses amb els recursos 
econòmics que tenim.
Estem preocupats per la situació d’especial risc en la violència de gènere i en les polítiques 
d’igualtat, i recordarem la darrera commemoració del Dia de la dona i l’entranyable homenatge 
als avis del passat 12 d’abril.
Estem preocupats per la cultura, i hem treballat en alternatives durant el confinament i estem 
veient possibilitats per a nous actes que haurem d’encarar amb les precaucions necessàries i 
amb un pressupost més modest. Aquest darrer Sant Jordi va ser especial i compartim el mosaic 
amb totes les fotos gràcies a la implicació de la ciutadania.
Volem donar una càlida benvinguda a la nova directora de la Fundació Palau, l’Anna Maluquer, i 
agrair un cop més a la directora sortint, la Maria Choya, la seva implicació els darrers anys, així 
com desitjar molta sort a totes dues en les seves noves ocupacions. Afortunadament, aviat po-
drem tornar a gaudir del festival Poesia i +.
Estem preocupats per les empreses, restaurants i el comerç de la nostra vila, i us animem que 
tots contribuïm en un consum de proximitat, dedicant la secció del comerç del mes al Mercat 
Municipal. Volem fer un agraïment especial a en Ricky Vives, que ha treballat intensament i de 
forma altruista per fer un vídeo promocional del comerç de Caldes en col·laboració amb els esta-
bliments i l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
Estem immersos setmana rere setmana en una nova situació i encara hi ha interrogants en pro-
pers esdeveniments com Sant Joan o la “Nit de tapes i música” al Mercat, entre d’altres.
Us anirem informant per la web i xarxes i us animem a participar i ajudar-nos entre tots per co-
crear una nova normalitat el millor possible! Seguim!

L’equip de govern
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Solidaritat en temps 
de confinament    

Veïns i veïnes de Caldes 
d’Estrac aporten temps 
i recursos perquè ningú 
es trobi sol durant 
la crisi sanitària

La informació de la present edició del butlletí municipal Portada s’ha actualitzat per darrer cop el 20 de maig. Degut als constants canvis que ocasiona l’evolució 
de la pandèmia COVID-19, recomanem als lectors que seguiu atents als comunicats oficials i l’anunci de noves mesures que en els propers dies puguin decretar les 
autoritats competents de l’Administració general, Govern central i la Generalitat de Catalunya i de les que informem al web municipal: www.caldetes.cat/coronavirus

El 14 de març d’aquest 2020, el Govern 
espanyol va decretar l’estat d’alarma degut 
a la crisi sanitària de la COVID-19 i es van 
anar establint una sèrie de mesures orien-
tades a contenir els contagis que ha obligat 
la ciutadania a mantenir un confinament 
estricte. Si, per una part, aquest confina-
ment era necessari per evitar el col·lapse 
sanitari, d’altra banda, podia suposar un 
risc d’aïllament dels col·lectius formats per 
la gent gran, així com una fissura entre les 
persones amb recursos i les persones en 
situació de més vulnerabilitat.
Així és com al Maresme, Raúl Tufet crea 
un grup de whatsapp de voluntaris amb 
l’objectiu d’oferir ajuda als col·lectius més 
vulnerables com la gent gran. Aquest grup 
es va ramificant fins arribar a cada poble 
del Maresme. En el cas de Caldes, va ser 
la regidora d’Acció Social i Atenció a les 
Persones, Laura Aloy, qui en rebre la noti-
ficació de que existia aquesta iniciativa es 
va posar en contacte amb Tufet, i després 
de mantenir una entrevista, van decidir fer-
la administradora del grup per portar-ne 

la coordinació. D’altra banda, cal destacar 
que des de la Generalitat es va recomanar 
que a ser possible, els serveis socials de 
cada Ajuntament coordinessin els volun-
taris, per dos motius importants, tal i com 
explica Aloy: “en primer lloc, per no doblar 
feines i aconseguir un voluntariat realment 
eficaç, i en segon lloc, per evitar que els 
voluntaris s’exposessin a sortir al carrer, 
perquè el més important era que tothom 
seguís el confinament. No era possible dei-
xar que els voluntaris s’encarreguessin per 
exemple, de fer les compres a la gent gran. 
Hagués estat un risc innecessari, especial-
ment tenint en compte que a Caldes tenim 
un Servei d’atenció a domicili que realitza la 
treballadora familiar”. Amb totes aquestes 

consignes i dades a la mà, des de Serveis 
Socials es va coordinar el voluntariat amb 
un objectiu: combatre l’aïllament d’avis 
i àvies que passen molt temps en sole-
dat, fent-ne un seguiment telefònic. Aloy 
agraeix que els “voluntaris hagin esperat a 
les nostres consignes, la qual cosa ha facili-
tat la coordinació”. Donat l’alt nivell de tas-
ques que porta a sobre l’equip de Serveis 
Socials, es demana a Montserrat Berché, 
auxiliar administrativa i a David Serra, tèc-
nic de Serveis Socials, que s’encarreguin de 
l’organització dels voluntaris. 
Com s’ha fet per posar en marxa el segui-
ment telefònic? Des de Serveis Socials es 
va fer una consulta prèvia a la població de 
més de 65 anys que visqués sola a casa, 
o que passés molt de temps sense ningú 
que els fes companyia, i se’ls va pregun-
tar si volien que un voluntari els truqués 
per interessar-se per ells, parlar, compar-
tir, etc. En paral·lel es va crear un grup de 
whatsapp amb voluntaris interessats a fer 
aquestes trucades. La iniciativa va qua-
llar de seguida. L’Oriol és un dels primers 
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voluntaris a unir-se a la proposta: “em va 
semblar necessari i gratificant, tant per a 
mi, com per a qui rep la trucada. Si no ens 
ajudem entre nosaltres en els moments di-
fícils, quan?” reflexiona l’Oriol, que afirma 
que “poc a poc es va establint un vincle 
que trenca la soledat. Sorgeix un interès 
mutu per les aficions, la família, i sobretot 
la sensació de tranquil·litat per a la persona 
que truques, que sap que ets del poble, i 
en qualsevol moment pots apropar-t’hi si 
necessita quelcom”. 
Segons Montserrat Berché el servei està 
funcionant molt positivament: “Vam iniciar 
el grup el 14 de març i ja tenim 17 volunta-
ris actius, majoritàriament dones, i es fan 
trucades a 20 avis i àvies de Caldes. Per a 
ells suposa un contacte amb l’exterior im-
portant i també una forma de desfogar-se, 
i per al voluntari és una forma d’enriquir-se 
a nivell personal”. En alguns casos, explica 
Berché, si el voluntari detecta que les per-
sones a qui truca estan patint massa angoi-
xa, es deriva a la psicòloga perquè en faci 
una avaluació. També hem trobat persones 
que necessitaven que se’ls portés medica-
ments o algunes compres, en aquest casos, 
s’ha derivat a la treballadora familiar. “És 
un servei de suport, però també preventiu” 
conclou Berché, que afirma que està anant 
molt bé, i que són moltes les parelles que 
tenen ganes de conèixer-se quan finalitzi el 
confinament. De fet, segons explica Aloy, 
quan finalitzi el confinament s’organitzarà 
una trobada amb els mentors, així anome-

nen als voluntaris, i els avis i àvies que han 
rebut les trucades. “Volem agraïr a tothom, 
als mentors per la seva solidaritat, i als avis 
i àvies, per haver superat aquest tràngol 
que no era gens fàcil, l’esforç realitzat du-
rant aquests dies”, conclou Aloy.
Una altra de les iniciatives solidàries que 
s’ha impulsat des de la ciutadania, ha estat 
la confecció de mascaretes. A Caldes d’Es-
trac, tant la Mònica com la Teresa, s’han 
posat d’acord amb l’Àrea de Serveis Soci-
als, per donar mascaretes elaborades per 
elles mateixes, i que des del servei de SAD, 
es repartissin a aquells veïns sense recur-
sos per a comprar-ne. Concretament la 
Mònica ens explica que ella té la marca de 
bosses i complements Món Unique, i que 
en saber que hi havia aquesta necessitat, 
va cosir 20 mascaretes per donar-les. Se-
gons Berché, aquestes donacions, més una 
altra provinent d’una farmacèutica, han 
procurat 220 mascaretes, de les quals ja se 
n’han repartit 150 als veïns i veïnes de Cal-
des, alleugerint l’angoixa de no poder optar 
a aquesta protecció bàsica i imprescindible 
per afrontar la COVID-19.
The Big Family (t.me/TheBigFamily_APP), 
és una altra de les iniciatives sorgides, en 
aquest cas, per pal·liar les conseqüènci-
es econòmiques de la pandèmia. Com? 
fomentant els intercanvis i donacions de 
forma gratuïta. La idea va sorgir també de 
Tufet, que va iniciar un grup de whatsapp al 
Maresme que després s’ha anat extenent a 
cada poble. Una de les impulsores del grup 

#caldesdestrac#caldetes––––––––––––––––––––––––––––
les fotos més votades a Instagram

@ajcaldetes

@freddy–freixas

@ajcaldetes

@marsol10

Vols participar en algunes 
d’aquestes iniciatives solidàries?

Per fer acompanyament telefònic, posa’t 
en contacte amb l’Àrea de Serveis Socials 

al telèfon: 667 18 30 94 o al 627 785274
Si vols unir-te al grup de whatsapp 

d’intercanvi The Big Family pots fer-ho en 
aques enllaç o a travès d’aquest codi QR

a Caldes, és la Noe: “tenim coses que no 
fem servir i que potser per a altres perso-
nes poden ser útils, per què no donar-li una 
nova vida, especialment en aquests mo-
ments de crisi?” I amb aquest pensament, 
la Noe va decidir iniciar el grup on ara hi 
participen més de 50 persones que ja s’es-
tan intercanviant roba, mobles, etc, i que 
cada dia aposten per un consum sostenible 
i solidari.
No podem oblidar esmentar la tasca de la 
Creu Roja de Caldes, que expliquem amb 
detall a l’entrevista de la pàgina 30, i que 
des del primer dia van oferir servei domicili-
ari per a les compres d’aliments essencials i 
els medicaments, a més de la distribució del 
rebost d’aliments, i un seguiment de la gent 
gran amb dependència, a més dels acompa-
nyaments a centres hospitalaris i CAPs.
Finalment, cal esmentar les nombroses do-
nacions a les residències tant de particulars 
com de petites empreses, així com d’altres 
destacables, com per exemple la d’un par-
ticular d’equips informàtics, o les ulleres i 
mascaretes que la colla petita dels diables 
ha donat sense pensar-s’ho.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac vo-
lem fer un agraïment a totes aquestes per-
sones que tot i les pròpies dificultats, han 
decidit aportar recursos, temps, imaginació 
i creativitat per aconseguir que no només 
uns, sinó tots els veïns i veïnes de Caldes 
puguin continuar endavant, amb iniciatives 
que de ben segur crearan un vincle més es-
tret entre tots.
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actualitat serveis urbans i via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La brigada de GBI és 
l’encarregada de realitzar 
les tasques específiques de 
desinfecció a Caldes d’Estrac

L’Ajuntament realitza una neteja 
i desinfecció específica de la via 
pública amb motiu de la Covid-19
Amb l’objectiu de frenar la propagació 
del coronavirus, l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va acordar amb l’empresa GBI 
que la seva brigada realitzés les tasques 
específiques de neteja i desinfecció, amb 
aigua a pressió i desinfectant a base d’hi-
poclorit de sodi tal i com també s’està re-
alitzant en altres municipis. Per aquesta 
comesa la brigada ha posat en marxa un 
camió i una Karcher que permet arribar a 
les zones més estretes.

Aquestes tasques s’estan desenvolupant 
amb regularitat i exhaustivitat des del 26 
de març per tots els carrers de Caldes, des 
dels més cèntrics als de la zona del lito-
ral. També s’ha realitzat la desinfecció a 
les residències de la vila, als equipaments 

municipals, i a la policia local, a més de fer 
la desinfecció de tots els passos soterranis 
així com del mobiliari urbà, per exemple 
els contenidors, a tota la seva part exterior 
incloent les tapes.
Des de l’Ajuntament es prega col-
laboració amb els operaris i es recorda 
que és recomanable que durant la realit-
zació d’aquestes tasques aquells habitat-
ges situats als baixos i primer pis tanquin 
les finestres.
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Es reactiva el servei de 
recollida de voluminosos 
per a particulars

Recordem que per a una correcta 
utilització del servei, cal fer una 
trucada prèvia a l’Ajuntament

El passat 12 de maig, la brigada de GBI va tornar a oferir el 
servei de recollida de trastos vells i andròmines cada dimarts.
Recordem a la ciutadania, que per fer ús d’aquest servei:
1. Cal fer una trucada prèvia a l’Ajuntament, al telèfon 93 

791 00 05 o bé enviar un correu a l’adreça oac@caldetes.
cat, com a molt tard el dilluns abans de les 14h.

2. Durant la trucada o en el correu, el ciutadà haurà d’informar 
del nom, cognoms i adreça.

3. També cal avançar quins mobles s’han de recollir (no ha 
de sobrepassar el m3). Recordem que es tracta d’un ser-
vei per deixar voluminosos puntualment (sofà, moble, llit... 
etc), mai per aprofitar i buidar un pis sencer, restes de runa, 
de vegetació, etc... per a això s’ha de fer ús de la deixalleria 
fixa, ja sigui a nivell particular o a nivell industrial.

En cap cas es poden abandonar els trastos vells a la via pública 
sense fer la trucada prèvia. Tot abocament no autoritzat com-
portarà una sanció econòmica.
Amb la reactivació del servei de recollida de trastos vells i an-

La deixalleria 
fixa i la 
deixalleria 
mòbil reobren 
seguint 
els horaris 
habituals
Des del 5 de maig i des del 
10 de maig respectivament la 
deixalleria fixa i la mòbil han 
tornat a obrir i gestionar els 
residus sense incidents.
Des del 5 de maig la deixa-
lleria fixa de les Tres Viles va 
tornar a donar servei  als ve-
ïns i veïnes de Caldes d’Estrac, 
Llavaneres i Sant Vicenç de 
Montalt, seguint el seu horari 
habitual d’estiu: 

Dimarts a dissabte de 
9 a 13h i de 17 a 20h

Diumenge de 9 a 14h

dròmines es completa el servei de gestió de residus, en el que 
es continuaran aplicant els protocols sanitaris que s’han esta-
blert des de l’Agència de Residus de Catalunya. Recordem que 
durant el mes de març es van haver d’interrompre els serveis de 
la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i el servei de recollida de 
voluminosos a causa de la pandèmia de la COVID-19, tot seguint 
les recomanacions del Departament de Salut.
Des de l’Ajuntament de Caldes agraïm als veïns la seva col-
laboració durant aquest temps i preguem que acompleixin les 
indicacions dels operaris encarregats de la gestió dels residus.

D’altra banda, el 10 de maig 
també es va posar en marxa 
la deixalleria mòbil seguint el 
seu horari habitual:

Diumenge de 10 a 14h

Recordem que aquest servei 
es va haver de tancar el 19 de 
març a causa de la crisi sani-

tària de la COVID-19 i, en el 
cas de la deixalleria fixa, es va 
obrir parcialment el 14 d’abril 
per a professionals i petits in-
dustrials. Des de principis de 
maig, seguint les recomana-
cions de l’Agència de Residus 
de Catalunya de la Generalitat, 
es va reobrir el servei, tot i ser 

necessària l’aplicació d’un se-
guit de protocols d’acord amb 
les mesures sanitàries del con-
trol de la pandèmia. Per exem-
ple, a la deixalleria fixa s’està 
duent a terme un control d’ac-
cés: es permet un màxim de 
tres usuaris dins de la instal-
lació al mateix temps.
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Com gestionar 
els residus 
domèstics?

Instruccions de 
caràcter normatiu 
per a la gestió 
domiciliària dels 
residus en la situació 
de crisi ocasionada 
per la COVID-19

Des de l’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac compartim les 
instruccions de caràcter nor-
matiu per a una correcta ges-
tió domiciliària dels residus.

Gestió domiciliària 
dels residus en 
llars amb positius
Segons les recomanacions del 
Ministeri de Sanitat, els resi-
dus del pacient, inclòs el ma-
terial d’un sol ús utilitzat per 
la persona malalta (guants, 
mocadors, mascaretes), s’han 
d’eliminar en una bossa de 
plàstic (BOSSA 1) en un cu-
bell d’escombraries disposat 
a l’habitació, preferiblement 
amb tapa i pedal d’obertura, 
sense fer cap separació per al 
reciclatge.
La bossa de plàstic (BOSSA 1) 
s’ha de tancar adequadament 
i introduir-la en una segona 
bossa d’escombraries (BOSSA 
2), a la banda de la sortida de 
l’habitació, on a més es dipo-
sitaran els guants i mascareta 
utilitzats pel cuidador i es tan-
carà adequadament abans de 
sortir de l’habitació.
La BOSSA 2, amb els residus 
anteriors, s’ha de dipositar 
amb la resta dels residus do-
mèstics a la bossa d’escom-
braries (BOSSA 3) correspo-
nent al cubell de fracció resta. 
La BOSSA 3 també es tancarà 
adequadament.
Immediatament després es 
realitzarà una completa higie-
ne de mans, amb aigua i sabó, 
al menys de 40-60 segons.
La BOSSA 3 es dipositarà ex-
clusivament al contenidor de 
fracció resta, és totalment 
prohibit dipositar-la en els 

contenidors de recollida se-
parada de qualsevol de les 
altres fraccions (orgànica, en-
vasos, paper, vidre o tèxtil) o 
el seu abandonament en l’en-
torn.

Gestió domiciliària 
dels residus en llars 
sense positius
En el cas de les llars sense po-
sitius, la separació dels resi-
dus es realitzarà de la manera 
habitual.
Per tal de reduir al màxim la 

fracció resta (o fracció seca 
on sigui aplicable) que arriba 
a les plantes de tractament, 
convé recordar a la ciutadania 
la importància d’optimitzar la 
recollida separada de les di-
ferents fraccions (paper/car-
tró, vidre, envasos, orgànica, 
si s’escau), i dipositar en els 
seus contenidors únicament 
els residus corresponents a 
aquests fraccions.
Finalment, es recorda a tot-
hom que els guants de làtex 
o nitril utilitzats per fer la 

compra o altres usos no són 
envasos i per tant no han de 
dipositar-se en el contenidor 
d’envasos lleugers (groc).
Des de l’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac es recorda a tots 
els vilatans que es mantinguin 
atents als comunicats oficials 
i l’anunci de noves mesures 
que en els pròxims dies puguin 
decretar les autoritats compe-
tents de l’Administració gene-
ral, el Govern central i la Gene-
ralitat de Catalunya en funció 
de l’evolució de la situació.
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L’Ajuntament aprova la liquidació del pressupost 
2019 amb una ràtio d’endeutament del 47%

El romanent de tresoreria queda situat en 792.921,48 euros i es 
redueix l’endeutament a llarg termini en 394.196 euros

Un dels punts del ple del passat 27 
d’abril va ser donar compte de la liquida-
ció econòmica de l’Ajuntament correspo-
nent a l’exercici 2019.
A continuació, el regidor d’Hisenda, Òscar 
Baró, va presentar les dades de com s’ha 
acabat executant el pressupost i l’evolu-
ció dels paràmetres econòmics més des-
tacables. Els drets liquidats (obligacions 
d’ingrés per part d’un tercer) han estat 
de 4.975.343,13 euros, i les obligacions 
reconegudes (crèdit exigible contra l’en-
titat derivat d’una despesa autoritzada, 
compromesa i executada) han sumat  
4.988.374,54 euros. El resultat pressupos-
tari ajustat ha quedat en 417.191,20 euros.
Segons el regidor, l’estalvi brut (ingres-
sos corrents menys despeses corrents) 
ha resultat en 786.992,00 euros, i l’estal-
vi net ha estat de 297.037,14 euros.
Òscar Baró també va donar la dada que el 
romanent de tresoreria per a despeses 
generals (excedent de liquiditat a curt ter-
mini) ha quedat situat en 792.921,48 eu-
ros. El romanent previ és de 1.443.835,27 
euros, i el romanent ajustat se situa en 
600.604,28 euros. El regidor també va 
destacar que hi ha un saldo de dubtós co-
brament de 628.807,36 euros.
En els gràfics adjunts facilitats per la Re-
gidoria d’Hisenda, es pot veure l’evolu-
ció d’aquests dos últims paràmetres, del 
2004 al 2019, així com també l’evolució 
del drets i les obligacions reconegudes en 
les diferents liquidacions anuals.

Cap.1  Despeses de personal 1.865.739,00

Cap.2 Despeses béns i serveis 1.830.308,00

Cap.3 Despeses financeres 20.916,00

Cap.4 Transferències 168.597,00

Cap.6 Inversions reals 604.081,00

Cap.7 Transferències de capital 0,00

Cap.8 Actius financers 0,00

Cap.9 Passius financers 478.734,00

  4.988.375,00

OBLIGACIONS RECONEGUDES 2019DRETS LIQUIDATS 2019

Cap.1 Impostos directes 2.679.919,00

Cap.2 Impostos indirectes 98.137,00

Cap.3 Taxes i altres ingressos 880.035,00

Cap.4 Transferències 865.893,00

Cap.5 Ingressos patrimonials 157.568,00

Cap.6 Alienació d’inversions 0,00

Cap.7 Transferències de capital 205.409,00

Cap.8 Actius financers 0,00

Cap.9 Passius financers 97.381,00

  4.975.342,00
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Òscar Baró també va destacar que l’en-
deutament a llarg termini (Ll/T) s’ha 
vist reduït fins als 2.173.498,00 euros, 
resultant la ràtio d’endeutament del 
0,47 %, recordant que a finals del 2015 
era de 4.174.966,27 euros i d’un 99,3%. 
Es pot veure l’evolució de l’endeutament 
en imports i percentatges en els gràfics 
adjunts facilitats des de l’Àrea d’Hisenda. 
El regidor d’Hisenda va afegir que el 2019 
van reduir l’endeutament a llarg termini 
en 394.196 euros.
Cal explicar els pics d’endeutament el 
2009 i el 2012 per dos crèdits a llarg ter-
mini: un demanat el 2009 de 2 milions 
d’euros per pagar la central fotovoltaica 
del pàrquing de les plaques (s’acabarà de 
pagar el 2024), i l’altre de 1.823.706,62 
euros demanat el 2012 per poder pa-
gar un deute acumulat amb proveïdors 
de l’Ajuntament per productes i serveis 
(s’acabarà de pagar el 2022). Per això 
també s’expliquen els pics de drets liqui-
dats aquests mateixos anys.
Un altre punt del ple en el qual es va do-
nar compte d’aquesta liquidació va ser 
l’aprovació de crèdits extrajudicials per 
al 2020, que són per valor de 192.077,20 

euros (informació que trobareu a l’apar-
tat de l’Ajuntament Informa) 
D’altra banda, el regidor d’Hisenda va 
destacar la reducció del deute amb pro-
veïdors i administracions públiques 
(creditors) del 55,1% respecte a principis 
del 2016 (579.979,23 euros).
Al seu torn Joaquim Arnó, en nom de 
Junts per Caldes, va replicar que en reali-
tat l’exercici del 2019 ha tancat en nega-
tiu, concretament –13.031,41 euros. Junts 
per Caldes considera que hi ha factures 
que s’estan passant al proper any per 
valor de 192.077,20 euros que no s’han 
pogut assumir dins el pressupost de l’any 
en curs, i que s’arrossegaran aquest 2020. 
D’altra banda, Albert Batlle, portaveu de 
GdE, va explicar que no disposaven d’ele-
ments suficients per fer una valoració 
correcta de la liquidació, ja que en incor-
porar-se al consistori més tard no van 
participar en el pressupost.

DRETS
LIQUIDATS

OBLIGA-
CIONS 

RECONEG.

ESTALVI 
BRUT

Romanent 
Líquid de 

Tresoreria

Rati 
Endeu-

tament a 
LL/T (%)

Endeu-
tament 
a LL/T 

(Euros)

2004 3.231.414,82 3.271.894,59 330.355,89 110.143,42 

2005 3.272.195,83 3.070.176,43 407.075,63 236.103,66

2006 3.491.160,77 3.656.727,48 334.618,29 212.828,54

2007 3.827.879,41 4.031.371,66 277.958,97 22.884,12 0,35% 1.275.462,14

2008 4.978.780,63 4.746.677,24 299.852,32 2.851,12 0,37% 1.490.378,09

2009 8.474.650,49 6.706.080,96 39.538,78 -169.416,31 0,89% 3.643.906,49

2010 5.351.318,02 7.003.552,79 257.386,41 -429.787,56 0,94% 4.167.744,03

2011 5.045.299,17 5.670.747,10 -18.946,20 -920.822,80 0,96% 3.638.145,03

2012 5.785.159,64 4.032.125,89 412.574,75 874.704,69 1,34% 5.325.031,75

2013 4.590.404,33 4.095.648,78 797.198,15 1.182.328,00 1,17% 5.004.631,63

2014 4.434.279,86 4.271.685,03 448.429,26 1.114.977,74 1,15% 4.734.821,41

2015 4.808.600,62 4.620.887,51 454.980,98 949.707,00 0,99% 4.287.016,71

2016 4.607.518,86 4.198.324,31 922.501,45 1.191.832,80 0,83% 3.739.008,00

2017 4.771.224,78 4.633.698,69 822.906,51 1.194.812,19 0,71% 3.157.225,00

2018 4.652.020,89 4.646.208,88 733.416,25 992.443,98 0,57% 2.567.941,00

2019 4.975.343,13 4.988.374,54 786.992,00 792.921,48 0,47% 2.173.498,00
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Amb l’objectiu de pal·liar els efectes 
econòmics que pugui tenir la crisi sani-
tària de la COVID-19, l’ORGT i l’Ajunta-
ment de Caldes d’Estrac van arribar a 
un acord per establir un nou calendari 
fiscal d’alguns dels tributs, que amplien 
el marge de les domiciliacions.
Concretament:
L’IBI, Impost de Béns Immobles, amplia 
el termini de pagament en voluntària 
i de domiciliació de juliol a setembre, 
concretament l’1 de setembre. La pri-
mera fracció, té com a data de domiciliació l’1 de juliol, la segona fracció l’1 de se-
tembre, la tercera fracció el 2 de novembre, i la 4a fracció l’1 de desembre.
L’Impost d’Immobles Rústics amplia el termini de pagament en voluntària i de 
domiciliació de juliol a setembre, concretament l’1 de setembre.
La Taxa de gestió de residus domèstics amplia el termini de pagament en voluntà-
ria i de domiciliació de juliol a setembre, concretament l’1 de setembre.
El pagament de la primera fracció s’amplia del maig fins al juliol, concretament l’1 
de juliol, i la segona fracció s’amplia del mes d’agost al mes de setembre, concre-
tament l’1 de setembre.
La Taxa de gestió de residus comercial amplia el termini de pagament en voluntà-
ria i de domiciliació de juliol a setembre, concretament l’1 de setembre.
La Taxa d’entrada de vehicles-guals amplia el termini de pagament en voluntària i 
de domiciliació de juliol a setembre, concretament l’1 de setembre.
Aquestes noves modificacions i mesures s’afegeixen a les ja anunciades:
En primer lloc, respecte a la recaptació voluntària:
–  Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en perí-

ode de cobrament el dia 18 de març han estat ampliats fins al 30 d’abril de 2020.
–  Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb 

posterioritat al 18 de març s’han ampliat fins al 20 de maig de 2020.
–  Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que 

actualment es troben en període voluntari de pagament, el cobrament s’ajorna 
fins l’1 de juny.

En segon lloc, pel que fa als fraccionaments i ajornaments, el termini s’ha vist 
ampliat d’acord amb el següent detall:
–  Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de 

venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà 
el 30 d’abril de 2020.

–  Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venci-
ment es produirà el 20 de maig de 2020.

En tercer lloc, respecte a les bonificacions i suspensions en taxes:
–  Bonificació en la taxa de residus comercials per a les empreses que han hagut 

de tancar durant l’estat d’alarma proporcional al temps d’obligatorietat de tan-
cament.

–  Bonificació als bars i restaurants per l’ocupació de les terrasses  proporcional al 
temps d’obligatorietat de tancament. D’altra banda, es permetrà l’ampliació dels 
metres d’ ocupació de terrasses sense cost per a pal·liar els efectes negatius de 
la crisi de la Covid-19.

–  La suspensió de la taxa de parades del mercat ambulant que s’hagin vist obligades 
a tancar, pel període de temps en què no es pugui exercir l’activitat.

Es modifiquen els terminis de pagament 
d’alguns tributs, com l’IBI, entre 
d’altres ja ajornats anteriorment

Es modifica el calendari fiscal i 
s’aproven certes bonificacions 
i suspensions en taxes

L’Ajuntament 
informa: què ha de 
fer el  contribuent 
si rep documents 
de pagament amb 
data de pagament 
caducada o a punt 
de caducar?

S’ha detectat que l’ORGT 
ha enviat pagaments amb 
data de pagament caducada 
o a punt de caducar. Fem 
un nou recordatori de la 
informació de l’ORGT sobre 
els procediments a realitzar

Des de l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac fem un recordatori del que havíem 
comunicat prèviament sobre com actuar 
en cas de disposar d’un document amb el 
termini de pagament vençut, tal i com ha 
informat l’ORGT.
– Si es tracta d’un rebut de cobrament 
periòdic, atès que el seu termini de pa-
gament ha estat ampliat, podeu efectuar 
el pagament amb el mateix rebut:
n  Pagament en els caixers automàtics 

habilitats a l’efecte
n A l’adreça http://orgt.cat/pagartributs
n  o bé per telèfon, trucant al número 932 

029 802.
– Si es tracta d’una liquidació d’ingrés di-
recte, atès que el seu termini de paga-
ment s’ha vist ampliat, podeu:
n  Descarregar-vos un nou document de 

pagament a orgt.cat/pagartributs, des 
d’on també podreu efectuar-ne el pa-
gament.

n  o bé efectuar el pagament per telèfon, 
trucant al número 932 029 802.

– Si es tracta de la notificació de la pro-
visió de constrenyiment, atès que el seu 
termini de pagament s’ha vist ampliat, 
podeu:
n  Descarregar-vos un nou document de 

pagament a orgt.cat/pagartributs, des 
d’on també podreu efectuar-ne el pa-
gament

n  o bé efectuar el pagament per telèfon, 
trucant al número 932 029 802.

Més informació:
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El 28 d’abril, l’Àrea d’Ensenyament, en 
coordinació amb la direcció de l’Escola 
Sagrada Família, i amb el suport del De-
partament d’Educació de la Generalitat, 
va posar a l’abast dels alumnes 15 ordi-
nadors i connexions MIFI amb l’objectiu 
de que tots els estudiants puguin accedir 
al contingut educatiu que s’està oferint 
en línia durant aquest temps de confina-
ment.
Aquesta iniciativa ha estat portada a ter-
me gràcies a l’estreta col·laboració de 
l’Escola Sagrada Família i l’Àrea d’Educa-
ció de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
que s’han fet càrrec d’actualitzar els or-
dinadors i deixar-los a punt per a la seva 
utilització, així com de la seva distribució.
L’Àrea d’Ensenyament també va dur amb 
èxit la preparació i distribució de 70 lots 
de material escolar per als infants de P3, 
P4 i P5 empadronats a Caldes. Operació 

L’Àrea d’Ensenyament posa a 
l’abast de les famílies material 
imprescindible per al seguiment de 
les classes que s’imparteixen en línia  

Entre el 28 i el 29 d’abril 
es van distribuir amb èxit 
15 ordinadors, connexions 
MIFI i 70 lots de material 
escolar per als infants

Compartim wifi!    
Obre la teva wifi de 10 a 14h perquè es puguin descarregar 
les tasques escolars, revisar els correus electrònics 
i perquè es puguin connectar amb l’exterior

L’actual crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, està comportant 
l’adopció d’un conjunt de mesures i accions extraordinàries per poder-hi fer front.
Des del Departament d’Educació i el conjunt de centres educatius, s’està treballant per 
poder adaptar el que queda de curs a les noves circumstàncies. És per això, que des del 
nostre municipi, estem analitzant la situació de tots els infants i joves i les dificultats 
que puguin tenir per poder seguir l’activitat acadèmica via telemàtica.
Per tal de poder disposar d’una radiografia clara i actuar immediatament amb els re-
cursos disponibles, des de l’Àrea d’Acció Social i Educació, fem una crida a totes aque-
lles persones de Caldes d’Estrac que estiguin estudiant i/o que tinguin fills i filles es-
colaritzats i que no disposin d’accés a internet ni dispositius electrònics, que es posin 
en contacte amb l’Ajuntament enviant un correu electrònic a: educacio@caldetes.cat
D’altra banda, es fa una crida a compartir wifi i deixar-la oberta de 10 a 14h  perquè infants 
i joves puguin: descarregar les tasques escolars, revisar els correus electrònics i perquè es 
puguin connectar amb l’exterior. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

que es va realitzar amb èxit el 29 d’abril. 
Dins del lot, les famílies han pogut trobar 
tot tipus d’elements com pintures, colors, 
plastilina, cola, etc. que tenen com a ob-
jectiu reduïr els efectes d’un aïllament 
perllongat en els més petits i donar eines 
a les famílies per continuar estimulant 
l’aprenentatge dels nens i les nenes.
El regidor d’Ensenyament, Freddy Freixas 
ha explicat que la iniciativa va sorgir “en 
copsar el fet de que calia oferir recursos 
a les famílies amb infants d’entre els 3 i 
5 anys d’edat.” En aquest cas, la proposta 
i l’organització de la compra del materi-
al, obtinguda d’un dels establiments del 
municipi, així com la seva distribució, s’ha 

realitzat des de la mateixa Àrea d’Ense-
nyament, entre el regidor i els tècnics de 
l’Àrea, Bernat Aranyó i Mireia Salvà.
Segons Freixas “Les famílies han donat 
molt bona acollida al material, tant dels 
ordinadors, com de les connexions i dels  
lots”, cosa que també s’ha pogut copsar a 
les xarxes, on vàries famílies han expres-
sat el seu agraïment.
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El Departament d’Educació ja ha fet públiques les dates del 
període de preinscripció escolar per al curs 2020-2021. S’han pu-
blicat les dates de les següents etapes: educació infantil de se-
gon cicle, primària, secundària, cicles formatius, PFI i batxillerat. 
A continuació us detallem el calendari de cada etapa educativa 
i el seu enllaç corresponent.

CALENDARI
Preinscripció d’Educació infantil (segon cicle), primària i ESO
u  Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 13 al 22 

de maig
u  Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 

19 al 22 de maig
Matrícula: 13 a 17 de juliol
Batxillerat 
u   Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 27 de 

maig al 3 de juny
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/ 

CFGM
u  Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 2 al 8 

de juny
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

CFGS
u  Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 10 al 17 

de juny
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

PFI
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/ 

Informació sobre les proves d’accés: 
u Inscripció del 13 al 21 de maig de 2020
u Consulta el calendari complet i les dates a: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/pro-
ves-acces/ 

Escola Bressol Municipal de Caldes d’Estrac
u  Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 3 al 17 

de juny
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/20471-infantil-primer-cicle?moda=1 

Pròximament penjarem el projecte pedagògic, taxes i horaris al 
web municipal (www.caldetes.cat). 

Escola Sagrada Família de Caldes d’Estrac
u  Presentació de sol·licituds amb suport informàtic: del 13 al 22 

de maig
u  Presentació de sol·licituds presencialment, sempre amb cita 

prèvia: 20 i 22 de maig de 9 a 13h.
 

actualitat ensenyament ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

S’obre el període 
de preinscripcions 
escolars per al 
curs 2020-2021

Canvis en el procediment de preinscripció i matrícula
u Presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia.
1. Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres edu-

catius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic.
2. Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot 

el període de presentació de sol·licituds.
3. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documen-

tació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament 
del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, es-
canejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia elec-
trònica oficial del centre demanat en primera opció.

4. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera for-
malitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el res-
guard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de 
contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud 
per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que 
el període per presentar el resguard i la documentació finalitza 
un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

u Sol·licituds presencials.
1. De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no 

puguin fer la presentació telemàtica, els centres hauran d’or-
ganitzar la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia 
per a l’accés al centre. Aquesta assignació es gestionarà amb 
una eina corporativa que es posarà a disposició dels centres 
i els usuaris, o bé per telèfon. La finalitat de la cita prèvia és 
gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglo-
meracions.

2. Els centres han de preveure la gestió telefònica de les cites 
prèvies, des del primer dia del termini de presentació telemàti-
ca de les sol·licituds, per a aquelles persones que no puguin fer 
ús de l’eina telemàtica. Cada centre determinarà el seu horari 
d’atenció al públic, segons les necessitats.

3. L’atenció presencial en els centres educatius per a la presenta-
ció de sol·licituds només es podrà fer durant una part d’aquest 
període.

4. Es podran acceptar sol·licituds presentades fora de termini, 
abans de la finalització del període de reclamacions. En aquest 
cas, no es podrà utilitzar la sol·licitud de suport informàtic, però 
es pot acceptar el formulari de sol·licitud en PDF emplenat i 
enviat a la bústia oficial del centre, junt amb la documentació 
necessària, escanejada o fotografiada. Cal recordar que el cen-
tre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la 
sol·licitud. La sol·licitud es donarà d’alta de la forma habitual, 
fent constar que s’ha presentat fora de termini.

Per a més informació:
Web de l’Institut Esteve Albert: https://agora.xtec.cat/iesmon-
talt/preinscripcio-i-matricula-curs-2020-2021/
Mail de contacte: matriculacio@institutestevealbert.cat//// 
a8062808@xtec.cat
Telèfon: 671718129
Web de l’Escola Sagrada Família: https://blocs.xtec.cat/escsa-
gradafamiliadecaldesdestrac/ 
Mail de contacte: a8015004@xtec.cat 
Telèfon habilitat per a la realització de consultes: 676 263 572
Podeu seguir i trobar tota la informació a les xarxes socials de 
l’Escola.
Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac: educa-
cio@caldetes.cat 
DATA D’ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 11/05/2020 12:00h.
La informació d’aquesta pàgina està en constant actualització.
Per a més informació, consulteu el lloc web: http://queestudiar.
gencat.cat/ca/index.html
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actualitat salut –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Amb la voluntat d’optimitzar els recursos 
humans contra el coronavirus i seguint els 
criteris del Departament de Salut, el passat 
6 d’abril es va reorganitzar l’Àrea Bàsica de 
Salut de Llavaneres, que inclou el centre 
mèdic de Caldes d’Estrac, el CAP de Llava-
neres i els dos consultoris de Sant Vicenç 
de Montalt.
El primer objectiu de la nova organització 
ha estat separar l’atenció pediàtrica de 
l’atenció a la població adulta, així com 
dels casos amb patologies respiratòries. 
És a dir, durant l’estat d’alarma, els centres 
d’atenció primària funcionen com a centres 
d’urgències: només s’atenen presencial-
ment els casos urgents i s’ajorna tot allò 
que es pugui posposar.

Es reorganitza l’atenció sanitària 
dels Centres d’Atenció Primària   

L’atenció pediàtrica continua 
centralitzada al consultori 
de Montalparc, i la població 
adulta s’està atenent  al 
CAP de Llavaneres

La Regidoria de Salut 
informa: Sorea aplica 
mesures excepcionals 
davant la situació 
d’emergència sanitària

La companyia garanteix 
la qualitat del seu servei 
i activa diferents ajuts 
per als consumidors

Des de la Regidoria de Salut compar-
tim el comunicat de Sorea, en el que la 
companyia ha volgut transmetre tant als 
Ajuntaments com a la ciutadania que els 
serveis de subministrament i sanejament 
d’aigua estan plenament assegurats amb 
les mateixes garanties, qualitat i segure-
tat de sempre. Segons la companyia, els 
actuals processos de tractament i parà-
metres de control de l’aigua de consum 
garanteixen la qualitat sanitària i no es 
veu afectada per l’actual situació.
Sorea ha afirmat que està en tot moment 
en comunicació amb les autoritats sani-
tàries i ha aplicat els protocols de pre-
venció dictats per les autoritats entre la 
seva plantilla, així com a totes les instal-
lacions.
D’altra banda, Sorea ha començat a apli-
car una sèrie de mecanismes davant la 
situació excepcional que estem vivint 
arran de la COVID-19:
n Es continua treballant amb normalitat 
aplicant les mesures preventives per pro-
tegir els treballadors.
n S’ha aturat qualsevol tall de subminis-
trament per manca de pagament.
n Ajudes per als treballadors autònoms i 
Pimes, congelant el pagament de les fac-
tures emeses durant la vigència de l’es-
tat d’alarma i finançant-les en 6 mesos 
sense interessos.
n Aplicació de la tarifa reduïda del cànon 
al 50% de forma automàtica als consums 
d’aigua dels mesos d’abril i maig dels usu-
aris domèstics, industrials i assimilables.
n Eliminació de la quota obligatòria es-
pecifica del cànon de l’aigua que liquiden 
els establiments del sector turístic, que 
serà d’aplicació automàtica des d’abril a 
desembre de 2020 per a tots els hotels 
i càmpings.
n Aplicació als usuaris amb tarifa social 
del cànon d’un tipus de gravamen de zero 
euros en tots els trams de consum també 
als consums dels mesos d’abril i maig.
n Realització d’estimacions de consum 
durant l’estat d’alarma basades en el 
mateix període de l’any anterior.
n Se segueixen atenent les avaries les 24 
hores del dia.
n Informació contínua a la web d’inci-
dències que es produeixin a la xarxa de 
distribució d’aigua .
n Reforç dels canals d’atenció no presencial.

A tals efectes:
- Les urgències pediàtriques de les po-
blacions de Caldes d’Estrac, Llavaneres i 
Sant Vicenç de Montalt, s’estan atenent al 
consultori de Montalparc de Sant Vicenç 
de Montalt. L’horari del consultori és de di-
lluns a divendres de 8 a 20h.
- La població adulta de les viles de Caldes 
d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Llavane-
res s’està atenent al CAP de Llavaneres, 
que mantindrà el seu horari habitual: de 
dilluns a divendres de 8 a 20h, i dissabtes 
de 8 a 17 h.
A tenir en compte:
n El control de patologies cròniques s’ha 
ajornat, seguint les directrius del Departa-
ment de Salut.
n El CAP funciona com un centre d’urgènci-
es; a la resta d’usuaris se’ls atén per telèfon.
n S’ajorna tota atenció o consulta que es 
puguin demorar.
n Es manté l’atenció domiciliària per als 
casos que ho requereixin, sempre a criteri 
dels professionals sanitaris.
Des de l’Àrea de Salut de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, el regidor Joan Baró ha 
lamentat que encara no es pugui obrir el 
consultori de Caldes d’Estrac, “especial-
ment per a la gent gran que es veu obliga-
da a desplaçar-se, amb el trasvals que això 
implica”. Joan Baró ha explicat que s’està 
demananant la reapertura del consultori. 
“Malgrat la nostra insistència, de moment 
no hem aconseguit que la proposta sigui 
acceptada”.

Com puc realitzar 
les meves consultes 
de salut en l’actual 
situació de la Covid-19?
Cal recordar que abans d’anar al CAP 
cal trucar als següents telèfons d’emer-
gència: 061 urgències per Coronavirus 

– 012 consultes generals sobre el Coro-
navirus i altres – 112 emergències
Si has de fer una consulta al CAP i no ho 
aconsegueixes recorda que pots contac-
tar amb el centre a través de la web de 
programació de visites, deixar un mis-
satge i es posaran en contacte amb tu 
(en horari de dilluns a divendres de 8 a 
20h, fora d’aquest horari cal trucar al 061 
o al 112)
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actualitat acció social –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Des de que es va decretar l’estat d’alarma el passat dia 14 de març 
són diferents les àrees que ens hem posat a treballar de valent per 
tal que el confinament afectés de la manera menys traumàtica a 
tothom i en especial al col·lectiu de persones vulnerables del nostre 
poble. Remarcar que la vulnerabilitat no sols passa per temes eco-
nòmics i en el cas que ens ocupa, que és una situació extrema, no 
només considerem vulnerables persones que per temes econòmics 
necessiten ajuda sinó també persones amb malalties cròniques i 
gent gran que viu sola, entre d’altres.
Val a dir que abans del decret d’estat d’alarma del dia 14, exacta-
ment el dia 12, des de les regidories de Salut, Governació, Alcaldia, 
Serveis Socials i Creu Roja de Caldes ens vam activar per tal de po-
der coordinar-nos i cuidar la nostra ciutadania de la millor manera.
Durant aquestes setmanes les dades anaven canviant ja no només 
per dies sinó també per hores, i les demandes que anàvem rebent 
variaven en qüestió de poc temps. Actualment s’estan fent 36 tru-
cades de seguiment des dels Serveis Socials, tenim 23 unitats de 
convivència a les que se’ls va a fer la compra i diferents gestions, i 
s’han repartit 41 targetes moneder per a nens i nenes becats.
Aquesta setmana les coses sembla que ja s’han estabilitzat dintre 
del caos que estem vivint i hem pensat que fóra bo que tothom 
estigués assabentat de les tasques que s’estan duent a terme des 
d’aquest dia.
Les tasques des dels Serveis Socials junt amb Creu Roja són les 
següents:
q Habilitació dels 2 números de telèfon de Serveis Socials per 
atendre les noves demandes, informació, derivació i seguiment 
dels casos tant els antics com els que van sorgint. Concretament: 
667183094 i 627785274.
q Trucades a persones de més de 65 anys que viuen soles per tal de 
poder abordar des de la previsió tasques d’acompanyament o altres 
que suposéssin un neguit per a la persona.
q Trucades de seguiment a les persones usuàries del nostre SAD, 
persones que fins ara estaven en centre de dia, persones que tenen 
la teleassistència i persones que mitjançant la difusió dels telèfons 
de Serveis Socials ens han fet arribar el seu estat i també se’ls fa 
seguiment diari. Aquest seguiment telefònic es fa diàriament per 
part de la treballadora familiar de l’Àrea de Serveis Socials de di-
lluns a divendres i els caps de setmana des de Creu Roja de Caldes. 
Trucades també en alguns casos dels tècnics com els educadors 
socials i la treballadora social de persones que requereixen d’altres 
acompanyaments i gestions.
q Compres de menjar, medicació, i gestions en general per part 
de la treballadora familiar i Creu Roja de Caldes. Entrega al propi 
domicili.
q Coordinació amb les residències del poble que tenen places de 

centre de dia per tal de no desatendre les persones del poble que 
en fan ús, tenint en compte que els centres de dia han de romandre 
tancats.
q Administració de medicacions diàries a persones amb patologies 
cròniques que viuen soles o que es posaven la medicació al CAP o 
al Centre de dia, per part de la treballadora familiar i la Creu Roja 
de Caldes.
q Repartiment de les targetes moneder a nens amb beca de men-
jador del 50 i del 100%.
q Repartiment a domicili en alguns casos dels kits d’alimentació 
gestionat per Creu Roja de Caldes.
q Coordinació amb les farmàcies per temes de medicació.
q Seguiment telefònic amb les residències del municipi.
q Ampliació de les hores de la treballadora familiar per a poder 
atendre tothom en un marge més ampli d’hores.
q Junt amb l’Àrea d’Educació actualment estem treballant en la pro-
blemàtica que suposarà el seguiment de l’escola online.
q Compra d’aliments per al banc d’aliments.
Totes aquestes tasques comporten una logística immensa amb uns 
engranatges que no serien possible sense els tècnics i tècniques de 
Serveis Socials i el tècnics de la casa en general, així com tampoc 
seria possible sense Creu Roja de Caldes que en aquests dies treba-
lla colze a colze amb els Serveis Socials.
Val a dir també que a totes aquestes tasques hi hem d’afegir les ha-
bituals dels nostres Serveis Socials que es fan via telemàtica i/o via 
telefònica per part dels tècnics i l’auxiliar administrativa de l’Àrea, 
així com la gestió de les urgències.
A totes aquestes tasques, i tot i que hagi estat des d’un principi una 
iniciativa veïnal, també s’hi afegeix el grup de voluntaris i volun-
tàries del poble que fan una gran feina, tant amb l’elaboració de 
mascaretes casolanes com amb el “programa de mentors”. Aquests 
voluntaris tenen una persona assignada pels Serveis Socials a la 
que truquen a les tardes per tal de mantenir converses i que tinguin 
una via de comunicació, ja que en la gran majoria són persones que 
viuen soles.
Aquests voluntaris coordinats amb els Serveis Socials mitjançant un 
grup de whatsapp, ajuden a la detecció de noves demandes que els 
Serveis Socials derivem als tècnics corresponents, sobretot a la psi-
còloga de l’Àrea pel que fa a temes d’angoixa i ansietat que estem 
patint aquests dies. Una gran tasca la dels nostres voluntaris que 
ajuden a que la gent que viu sola se senti acompanyada.
Com a regidora dels Serveis Socials no puc més que agrair la dedi-
cació i la professionalitat de l’equip que encapçalo, que en cap mo-
ment ha posat pegues a l’hora de treballar un diumenge o una nit 
a les 8 del vespre. A tots ells i en especial a la treballadora familiar 
dels Serveis Socials no puc més que donar-los les gràcies igual que 
també a la Creu Roja de Caldes i en especial al seu tècnic.
Montse, David, Carol, Eva, Roser, Maite, Josep Maria, i al president 
de la Creu Roja de Caldes, en Pep, GRÀCIES per fer que la nostra 
gent del poble estigui atesa i no els falti de res.
Gràcies a les residències del poble per la tasca que estan fent i per 
la bona comunicació que mantenim.
Als voluntaris i voluntàries, als que feu mascaretes i als que feu les 
trucades. Moltíssimes gràcies per tot el que esteu fent, en aquests 
moments sou un braç més dels nostres Serveis Socials.
Policia Local, gràcies per la informació i per la coordinació en tot 
moment amb l’Àrea de Serveis Socials.
Al regidor de Salut i a l’alcaldessa, gràcies per ser uns grans com-
panys ens aquests dies de crisi i posar la feina dels Serveis Socials 
el més fàcil possible.

Tasques dutes a terme des dels Serveis Socials 
municipals davant la crisi de la Covid-19

Missatge de la regidora de Serveis Socials, Laura Aloy
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Des de que es va iniciar la crisi sanitària, l’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac ha estat fent un seguiment de cadascuna de les 
residències de gent gran de la vila: Florida Dorada, Santa Berta 
i Bellavista, i ha confirmat l’excel·lent qualitat de la gestió que 
s’està duent a terme, tant a nivell sanitari com social. Totes tres 
disposen del material necessari per a la protecció dels usuaris i 
del personal, i només hi ha hagut un cas de contagi que evolu-
ciona favorablement a l’hospital.

Excel·lent gestió a les 
residències de Caldes durant 
la crisi de la Covid-19

Les tres residències confirmen tant el 
benestar dels seus residents com de l’equip 
de professionals encarregat d’atendre’ls

La regidora de l’Àrea d’Acció Social i Atenció a les Persones, 
Laura Aloy ha afirmat que “ens sentim orgullosos de la gestió i 
de la feina que estan fent les tres residències que tenim a Cal-
des d’Estrac per garantir el benestar tant dels residents com del 
personal, som conscients de la gran tasca duta a terme amb la 
pressió psicològica i emocional que això comporta”.
Des de l’Ajuntament de Caldes s’informa que en el cas de la 
residència Florida Dorada, tant l’equip com els usuaris es troben 
bé, i s’ha rebut dues capses de mascaretes quirúrgiques, una de 
l’Ajuntament i una altra de la Generalitat. A més, a més, també 
han comptat amb divers material per protegir-se, provinent dels 
voluntaris.
Pel que fa a la residència Santa Berta, no hi ha hagut cap cas i 
les defuncions han estat per altres patologies. Tots els profes-

sionals i usuaris han donat negatiu als tests. Cal destacar que 
han rebut mascaretes, gorres i pantalles protectores per part 
de voluntaris, associacions i dels familiars dels usuaris. A més a 
més, la Generalitat els ha fet arribar material divers per a la seva 
protecció, que han reservat per si sorgeixen casos, i també han 
rebut mascaretes de donacions.
En el cas de la residència Bellavista es confirma que tots els 
usuaris i equip professional estan bé. S’han produït algunes de-
funcions però per causes naturals. Com en les altres residències, 
disposen del material de protecció necessari, i en aquest cas han 
rebut material tant de la Generalitat com de l’Ajuntament, i fins 
i tot de voluntaris vinculats a la Policia de Mataró com els Bom-
bers: mascaretes, guants i pantalles que ajuden a la seguretat 
dels treballadors/es.
Cal destacar que les tres residències han posat en valor les 
desinfeccions fetes des de l’Ajuntament, als carrers i a l’entra-
da de les residències. En aquest sentit, agraeixen l’estreta col-
laboració que s’ha mantingut durant tot aquest període, tant 
amb l’Àrea de Salut com amb la de Serveis Socials.
Les residències també han valorat positivament la coordinació 
diària per part de la Gestora de casos, així com l’atenció diària 
de la doctora i la infermera del CAP. Aquesta coordinació ha 
estat vital per millorar el funcionament organitzatiu i fer un se-
guiment preventiu dels avis i àvies, garantint una cura especial 
de la seva salut.
A un altre nivell, les residències han copsat que els avis i les àvies 
tot i ser més o menys conscients de la situació actual, malaura-
dament sí que perceben l’absència de visites. És per això que to-
tes les residències s’esforcen per pal·liar aquesta mancança amb 
les tecnologies, mirant d’apropar els familiars i éssers estimats al 
màxim, i proporcionar-los així moments d’alegria. Des de l’Àrea 
d’Acció Social es vol reconèixer aquesta tasca, que tal com diu 
Aloy: “Tenir aquesta sensibilitat ens mostra la professionalitat i 
vocació dels professionals de les residències, als que agraïm la 
seva dedicació i delicadesa amb els nostres avis i àvies”.
També volem destacar que l’hotel Dynamic aquestes últimes 
setmanes s’ha convertit en una residència de gent gran on hi 
conviuen avis i àvies que provenen d’altres centres residencials 
de diferents pobles de la zona. Tots han donat negatiu en la 
prova del coronavirus i se’ls ha aïllat del seu centre de proce-
dència ja que s’hi havien trobat focus del virus. A l’hotel, ara re-
convertit en centre residencial, hi han vingut junt amb els avis i 
àvies algun cuidador del centre d’origen però de base s’ha creat 
un equip nou per atendre aquestes persones. Aquest centre és 
de competència del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya però, tot i així, des de l’Ajuntament s’ha fet un segui-
ment, sobretot des que es va iniciar l’activitat per tal de poder 
tenir una bona coordinació amb l’òrgan competent.
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L’Àrea d’Acció Social i Creu Roja 
coordinen amb èxit el lliurament 
de les targetes moneder

Se seguirà gestionant la borsa de treball a través de la plataforma XALOC, podeu 
fer-nos arribar el vostre currículum per donar-vos d’alta, o les dades a modificar en 
cas d’actualització. Envieu-nos un correu a l’adreça electrònica ocupacio@caldetes.
cat  i indiqueu el vostre telèfon de contacte.
Els usuaris inscrits a la xarxa XALOC poden consultar les ofertes de treball al se-
güent enllaç: https://xaloc.diba.cat/

TRÀMITS OFICINES DE TREBALL
Es recorda a la ciutadania la prohibició de desplaçar-se excepte en determinats 
casos. Les oficines de treball no han estat determinades com un dels supòsits au-
toritzats pel Decret d’estat d’alarma aprovat pel Govern i, per tant, no s’hi pot anar 
presencialment.
Les oficines de treball romandran tancades al públic fins a nou avís i totes les cites 
prèvies que havien estat concedides quedaran anul·lades i es reprogramaran en el 
moment en què sigui possible.
Els tràmits i/o gestions relacionats amb les oficines de treball es podran fer de for-
ma telemàtica a través d’aquest enllaç: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici 
o mitjançant un nou servei d’atenció telefònica gratuïta, a través del 900 800 046.

Durant el mes de març el Departament d’Educació i Treball, Afers Socials i Famí-
lies de la Generalitat van habilitar unes targetes moneder amb l’import de la pres-
tació diària pel total de dies que duri el tancament escolar per als infants becats al 
50% o al 100%.

L’Àrea d’Acció Social juntament amb 
Creu Roja es van encarregar de la 
seva distribució. D’aquesta manera, 
les targetes van arribar a les fami-
lies sense que es produís cap inci-
dent durant la darrera setmana de 
març.

Els departaments d’Afers 
Socials i Famílies i de 
Salut de la Generalitat 
van supervisar l’arribada 
dels primers residents 
a l’hotel dynamic de 
Caldes d’Estrac

L’objectiu era allunyar 
les persones sanes dels 
focus d’infecció dels 
centres on vivien

Divendres 10 d’abril al vespre van arri-
bar els primers residents a l’hotel Dyna-
mic, unes 12 persones en total, sota la 
supervisió dels Departaments d’Afers So-
cials i Famílies i de Salut de la Generalitat.
L’objectiu d’aquesta operació va ser 
aconseguir que aquestes persones sa-
nes –totes van donar negatiu en els tests 
efectuats sobre la COVID-19– procedents 
de residències de les poblacions veïnes, 
tinguessin un lloc on poder passar el con-
finament, allunyades dels focus d’infec-
ció dels centres on vivien.  
És per això que l’hotel va aplicar mesures 
de protecció per adaptar-se a les neces-
sitats d’aquests residents i va fer la for-
mació requerida als seus treballadors so-
bre els diferents protocols de seguretat i 
desinfecció. A més a més, les residències 
continuen encarregant-se de la supervi-
sió de cadascun dels seus avis i àvies.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
volem mostrar el nostre suport a aques-
ta iniciativa que no només és necessària 
sinó també solidària. Recordem que mal-
auradament són els avis i àvies les per-
sones més vulnerables en aquesta crisi 
sanitària de la COVID-19, i són els que 
més necessiten de la col·laboració de tot-
hom per poder superar-la. Per això també 
agraïm l’esforç de totes les persones que 
estan treballant cada dia per la cura de la 
nostra gent gran. Gràcies a tots.

El Servei Local d’ocupació - borsa de 
treball ofereix els seus serveis on line
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El Dia Internacional de la 
Dona es va commemorar a 
Caldes amb una programació 
que va convidar a la reflexió 
i a enfortir els llaços entre 
totes les dones de la vila

El 8 de març, Dia Internacional de la 
Dona, ha tingut una presència destaca-
da en l’agenda de caldencs i caldenques. 
Aquest 2020, sota el lema “Caminant cap 
a la igualtat” les àrees de Dona i Políti-
ques d’Igualtat, Acció Social i Alcaldia de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac van fer 
una programació transversal per convidar 
tothom a la reflexió i a l’actuació davant 
de situacions com la discriminació de gè-
nere o la violència masclista.
Els actes commemoratius es van iniciar el 
6 de març a les 12h, amb la lectura del 
manifest en el que hi van participar l’al-
caldessa Rosa Pou, la regidora de Dona i 
Polítiques d’Igualtat, Alexandra Manni, i 
el regidor d’Ensenyament, Promoció Eco-
nòmica i Comerç, Freddy Freixas.
A les 17:30h, a la Biblioteca Can Milans, 
les àrees de Dona i Polítiques d’Igualtat, 
Acció Social i Alcaldia en col·laboració 
amb l’Àrea de Cultura i la Biblioteca, van 
organitzar un Conta contes infantil a càr-
rec d’Umpalumpa destinat a infants més 
grans de 4 anys. Els diferents contes aju-
daven a la reflexió dels més petits i a em-
poderar-se. A l’activitat hi van participar 
10 infants i els seus acompanyants.
El dissabte 7 de març, a les 11h, la Bibli-
oteca Municipal va celebrar una Lectura 
intergeneracional de temàtica feminista 
a càrrec de voluntaris del municipi, orga-
nitzada des de la Biblioteca Can Milans 
i l’Àrea de Dones i Polítiques d’Igualtat, 
que va donar peu al debat i a la posada 
en comú de les diferents vivències dels 
participants.
A les 12h, l’Espai Jove (La Fabriqueta), va 
acollir la ponència organitzada des de 
l’Àrea de Dona i Polítiques d’Igualtat, Al-
caldia i l’Àrea d’Acció Social “Viu la teva 
menstruació en positiu”, a càrrec de 
Sophia Style, antropòloga i fundadora de 
Mujer cíclica. La xerrada va dotar d’eines 

a les dones per transformar l’experiència 
del cicle menstrual en una força cons-
tructiva i creativa.

A les 20h,  la Sala Cultural va oferir l’es-
pectacle: “Relacions, liposuccions i al-
tres embolics”, una vetllada de contes 
per a adults a càrrec d’Assumpta Merca-
der i Núria Brucart, organitzada des de 
les  àrees de Dona i Polítiques d’Igualtat, 
Acció Social i Alcaldia.  A través de contes 
originals, entretinguts i divertits, l’espec-
tacle va posar sobre la taula temes tan 
actuals com la dificultat de combinar fei-
na i família, l’obligació de ser eternament 
jove, les complexes relacions sentimen-
tals i el consumisme compulsiu.
Diumenge, 8 de març, organitzada des 
d’Alcaldia i les regidories de Dona i Polí-
tiques d’Igualtat i d’Acció Social i Atenció 
a les Persones, va tenir lloc a l’Espai Jove 
la quarta edició del Berenar Intercultu-
ral de Dones. Aquest any el berenar va 
comptar amb la col·laboració de Leonor 
Manrique, que va realitzar les fotografies 
a les assistents, i Mercè films, que es va 
encarregar del disseny de les bosses que 
es van donar a totes les assistents.
Més de 50 dones es van reunir per com-
partir diferents receptes i sabors típics de 
les seves terres d’origen, però sobretot 
per conèixer i fer noves amistats, i gaudir 
de la tarda participant en activitats com 
el taller de henna, el de trenes, o la sessió 
de fotografies en un photocall.
Les àrees implicades en la creació 
d’aquesta programació transversal han 
destacat que totes les activitats s’han 
pogut realitzar amb èxit i s’ha aconse-
guit crear un espai de promoció de nous 
vincles entre les dones, on la prioritat ha 
estat l’intercanvi d’experiències, la inter-
relació i l’escolta. I s’espera que a partir 
d’aquestes activitats es vagi creant una 
xarxa de confiança entre totes les cal-
denques, on es promogui la comunicació 
i l’amistat, pilars bàsics per a un autèntic 
empoderament de la dona.

Caminant cap a la igualtat
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S’amplien les vies de telèfon, 
whatsapp i e-mail per denunciar 
els casos de violència de gènere

Informem de tots els recursos per poder fer front 
a les situacions de violència de gènere que es 
puguin estar patint durant el confinament

Des de l’Àrea de Dona i Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac us volem posar a l’abast tots els 
recursos necessaris per poder fer front 
a les situacions de violència de gènere 
que puguem estar patint durant el con-
finament. Aquí us deixem el resum dels 
telèfons, e-mails i whatsapp disponibles:
Des de l’Institut Català de les Dones, es-
tan promovent la campanya “CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA QUE NO ENS ATU-
RI EL CONFINAMENT”. Han comunicat que 
la línia 900 900 120 Contra la Violència 
Masclista ha habilitat una línia de what-
sapp per garantir l’atenció a les dones en 
situació de violència masclista durant el 
confinament a través del número 671 778 
510 que amplia i facilita la comunicació 
escrita i immediata amb les professionals 
d’aquest servei.
Els Mossos d’Esquadra activen un pla de 
contingència per garantir la seguretat de 
víctimes de violència masclista i domèstica. 
Entra en funcionament la bústia de correu 
mossos.atenciovictimes@gencat.cat adre-
çada a potencials víctimes de maltracta-
ments amb l’objectiu d’activar una comu-
nicació àgil i efectiva en casos no urgents.

Homenatge als 
nostres avis    

Aquest diumenge 12 d’abril es van retocar les 
campanes i es va convida r a tothom a sortir 
al balcó amb una campaneta per homenatjar 
a la gent gran durant el confinament

Des de l’Àrea de Gent gran es va organitzar un homenatge als avis 
per alleugerar i animar el confinament, així com per agrair tot el que 
fan sempre per nosaltres. La regidora de la Gent Gran va expressar 
que “Ara més que mai, durant aquests dies festius en que no po-
drem estar amb ells, els hi farem saber quant els estimem i quant 
els trobem a faltar”.
Per això el diumenge 12 d’abril a les 11:00 hores, des de l’Església 
es van retocar les campanes  amb la col·laboració del mossèn Xa-
vier Grau, a més a més, diferents veïns i veïnes es van unir des del 
balcó fent sonar una campaneta.
D’aquesta manera, el so de les campanes es va sentir per tota la 
vila, arribant a les finestres dels avis i àvies de Caldes que van poder 
sentir l’homenatge i sentir-se valorats i acompanyats.
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Les regidories d’Esports 
i Gent Gran s’uneixen 
a la campanya “Gent 
activa des de casa”, 
per a un confinament 
més actiu i saludable
Des de les regidories d’Esports i de Gent Gran volem traslla-
dar-vos els consells que la Secretaria d’Esports i Activitat Física 
de la Generalitat ha desenvolupat, amb l’objectiu de mantenir 
un confinament actiu i més saludable.
En les imatges que acompanyen la notícia trobareu les rutines 
d’exercicis concrets recomanades, i  en aquest codi QR trobareu 
vídeos que us poden ajudar.
Teniu en compte a més, que es difondran per les xarxes socials 
Facebook, Twitter i Instagram de la SGEAF, i portaran les etique-
tes #gentactiva, #JoActuo i #JoEmQuedoACasa.

actualitat gent gran ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Compartim 
Sant Jordi!
Des de l’Àrea de Cultura juntament amb 
la Fundació Palau i la Biblioteca Can Mi-
lans, tot i el confinament, no s’ha volgut 
deixar passar Sant Jordi sense celebrar-ho 
i per això es va llençar una proposta on 
tots els veïns i veïnes podien posar en 
marxa la seva creativitat i compartir-la 
amb tothom, etiquetant cada creació 
amb #CaldesDelDrac. Aquestes han es-
tat algunes de les imatges. Moltes gràci-
es a tots els que hi heu participat!

actualitat cultura –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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“La ploma de Can Milans” és una iniciativa que neix amb l’objectiu de pu-
blicar textos creatius amb Caldes d’Estrac de teló de fons. Aquest espai ha 
estat possible gràcies a la iniciativa de diversos escriptors amateurs que 
han participat durant dos anys en els Tallers d’Escriptura Creativa organit-
zats a la biblioteca i amb el suport de l’Àrea de Cultura. A cada número de 
la revista hi trobareu els escrits. Desitgem que us agradin.

Biblioteca Can Milans

actualitat cultura –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La Fundació Palau prepara 
una Xva edició del Poesia i 
+ integrant l’espai virtual

  El festival se celebrarà de l’1 al 12 de juliol

L’aposta de la Fundació Palau pel festival “Poesia i +”, es 
manté ferma tot i els riscos que està ocasionant la crisi sanitària 
de la COVID-19. Així ho ha expressat la recentment nomenada 
directora de la Fundació Palau, Anna Maluquer, qui ha recordat 
que en la poesia tan important és la locució, com les pauses i el 
silenci. D’altra banda, ha explicat Maluquer, el festival també vol 
ser un punt de trobada i suport per als artistes, poetes i tècnics, 
que s’han vist afectats per les mesures del confinament.
Una de les novetats que ha pogut avançar Maluquer és que 
aquest any s’incorporen dos municipis més al festival: Sant Vi-
cenç de Montalt i Teià. 
Respecte a les diferents actuacions i recitals, la directora ha ex-
plicat que “s’intentarà oferir espectacles en directe a la Fundació 
Palau“, però també que s’estan preparant càpsules de vídeo i 
s’està treballant per oferir les actuacions en streaming, per si 
l’evolució de la pandèmia impedeix oferir concerts en viu. 

El meu racó

Dos quarts de nou, estació d’Arenys de Mar, el tren va amb retard, per variar, i jo no tinc el dia, la meva 
companya de viatge m’ha fet llevar amb el cos destrossat.

Propera parada, Caldes d’Estrac, i aquí ens hem quedat. Portem tres quarts d’hora aturats. La gent re-
muga, rondina i esbufega amb una amargor  situada entre l’enuig i la resignació. L’ambient al vagó s’ha 
caldejat prou per a entelar els vidres de les finestres. Ja no llegeixo el cartell enrajolat de “Caldetas”. La R1 
és la línia amb les millors vistes del país, però això no conta quan contínuament arribes tard a la feina. 
Què haurà passat avui?  La informació brilla per la seva absència. Decidida, mòbil en mà, truco a la feina 
per dir que no hi vaig tot baixant del tren per anar a gaudir del meu racó preferit de Caldetes. Aquell que 
mai trobo el moment de tornar a visitar i que m’aporta tanta pau.

Passejo Riera amunt i en arribar al balneari començo a pujar el bonic carrer empedrat de l’Església, m’ena-
mora sempre i em pregunto, perquè no hi vinc més sovint? En veure l’església se m’obra el cor. La imatge 
m’endinsa en una obra d’art paisatgística espectacular. Enfront, la biblioteca, tan desconeguda per mi fins 
que em vaig apuntar a fer aquell taller d’escriptura. I al costat, impassible al pas del temps, la casa amb 
la paret coberta per la planta enfiladissa més bonica del món. Avui vermella, groga i marró. Potser podria 
entrar i buscar-la en algun llibre de botànica per posar-hi nom. Muda en color i aspecte segons l’estació tot 
decorant el meu racó.

Com feia, m’assec als graons davant la biblioteca. Tanco els ulls, i em desfaig en un sospir que em  trans-
porta a l’infinit on el que més importa, és l’aquí i ara.

Passada una estona enfilo camí avall, arribo a la porta i no dubto en entrar i preguntar si encara que no 
tingui reserva em puc fer un bany d’aigua mineromedicinal. Amablement em diuen que si, que en una 
estona torni a venir.

Cames ajudeu-me corrents a comprar. I amb un vestit de bany d’estampat infantil, m’acabo submergint en 
unes aigües màgiques que m’alliberen del cos que avui m’empresona fent-me sentir la dona més lliure del 
món.

És el meu moment. És el moment de volar entre les aigües més màgiques de tot el Maresme, les aigües 
termals de Caldes d’Estrac.

Text: Marta Iriarte

Aquest any, el festival se celebrarà de l’1 al 12 de juliol, segons 
Maluquer: “tornem a l’origen del festival i ho programem gaire-
bé tot a Caldes”, segons la directora això permetrà tenir contro-
lat l’espai i poder seguir el compliment dels protocols de segure-
tat de les diferents fases del desconfinament. “Els ajuntaments 
ho han entès i les càpsules seran enregistrades a cada munici-
pi”, ha afegit Maluquer. La directora ha explicat que ben aviat la 
Fundació Palau donarà a conèixer més detalls de la programació 
que traslladarem també al web municipal.  
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actualitat cultura –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

activitatsalaFundacióPalau ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DESTAQUEM...
Divendres 19 de juny a les 19.30 h

HORA DEL CONTE amb Eduard Costa 
Contes musicats a través del canal 

d’Instagram @bcanmilans

Ja que no ens podem trobar per compartir una bona estona, 
aquest mes de juny, l’Eduard Costa ens explicarà contes a trevés 
del nostre canal d’Instagram.

 Prorrogat fins a nou avís

LA HISTòRIA DEL 
bON vELL I LA 
bONICA JOvENETA
Italo SVEVO 

(NOVEL·LA)
Adesiara Editorial, 2019

En el curs de la Primera Guerra 
Mundial, a Trieste, una dona humil 
demana feina per a la seva filla a un 
empresari ja gran, que mou els fils 
escaients per trobar-li una plaça de 
conductora de tramvies. Al cap de 
poc, la noia coincideix per atzar 

amb el vell i inicien una relació sentimental ambigua i singular —l’última 
per a ell—, que el farà emmalaltir i acabarà per treure a la llum les inte-
rioritats més pregones que el neguitegen (els dubtes morals, l’instint de 
protecció, la culpa, la gelosia, el remordiment...). Poques vegades s’han 
expressat amb tanta justesa com en aquesta novel·la les contradiccions 
de l’edat i els envitricolls de l’amor. 

Italo Svevo, pseudònim d’Ettore Schmitz (Trieste, 1861 - Motta di Li-
venza, 1928), és considerat un dels narradors europeus més importants 
del segle XX.

Ara també podeu seguir tota l’actualitat 
de la biblioteca Can Milans a través 

del seu compte d’Instagram.

https://www.instagram.com/bcanmilans/
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actualitat turisme/promoció econòmica i comerç –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Àrea de Promoció Econòmica s’ha 
adherit a la campanya Ara et toca a tu: 
Gràcies, impulsada des de la Diputació de 
Barcelona, que vol posar en valor el co-
merç alimentari de proximitat i els mer-
cats municipals i setmanals. Una campa-
nya visual amb la que s’agraeix l’esforç 
que realitzen els petits comerciants.
Segons el regidor de Promoció Econòmi-
ca, Freddy Freixas: “Volem donar a co-
nèixer i que se sàpiga el gran esforç que 
està fent per nosaltres el petit comerç, 
tal i com remarca la campanya, especi-
alment en aquests moments en els que 
necessita que estem al seu costat”. 
És per això que s’està treballant en dife-
rents línies, com la de compartir el nou 
vídeo elaborat per Ricky Vives, on, com 
ell explica “apareixen més de 50 dels es-
tabliments i comerços de la vila: alimen-
tació, perruqueria, bars i restaurants, im-
mobiliàries i un llarg etc.”. La idea, explica 
Vives, “és que quan els comerços tornin a 
obrir tinguin una bona eina de promoció”. 
I amb aquest objectiu, Vives ha contac-
tat amb els comerços perquè li passessin 
imatges dels seus establiments i ha fet un 
vídeo on hi surten tots.

D’altra banda, l’Àrea de Promoció Econò-
mica s’ha sumat a la iniciativa anomena-
da “Aparador virtual de les empreses i 
comerços de Les 3 Viles”, un aparador 
virtual dels productes a la venda en els 
municipis de Sant Andreu de Llavaneres, 

Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac, 
Les 3 Viles, i conté la possibilitat de fer 
comanda en línia directament a l’esta-
bliment via whatsapp. Aquells comerços 
que es vulguin donar d’alta poden fer-ho 
en aquest enllaç: https://www.les3viles.
cat/afegeix-productes-comerc-tresviles/ 
o bé al correu: turisme@caldetes.cat
Recentment, a més, l’Àrea de Promoció 
Econòmica ha aconseguit publicar l’es-
mentat aparador també al taulell del co-
merç del Consorci d’artesania, comerç i 
moda de la Generalitat, guanyant més vi-
sibilitat, ja que es tracta d’una plataforma 
que va néixer per ser l’altaveu de totes 
aquelles propostes innovadores d’arreu 
de Catalunya per reactivar el comerç de 
proximitat i que ja es pot consultar en 
aquest enllaç: http://online.ccam.cat/
view.php?J=tHcKCd6bz1hXD892J7gfZ2CQ
&C=Bjmtlj6P6nwxy0sCzVmUcw
Finalment, també s’ha creat un espai al 
web amb un recull de recursos per a em-
preses i comerços, que podeu consultar 
en aquest enllaç: http://www.caldetes.
cat/document.php?id=7788
Segons Freixas, “amb totes aquestes ini-
ciatives volem posar en valor la feina del 
nostre teixit comercial, però tal i com re-
corda la campanya cal que veïns i veïnes 
també ho creguin i apostin pel nostre co-
merç. Ara ens toca a nosaltres”.

donem un impuls als nostres comerços: 
Ara et toca a tu! Compra proximitat!

El Mercat Municipal de Caldes, situat a la Riera número 17, és ja un dels llocs més emblemàtics de la vila 
on trobar-hi els millors productes de proximitat, frescs i de gran qualitat, tal i com ho afirmen els clients 
que fan de les botigues del mercat el seu lloc de compra habitual.
Per això, en aquests moments de dificultat, les botigues del Mercat Municipal volen agrair la fidelitat 
de tants clients habituals i nous que han continuat realitzant la seva compra al mercat fent factible i 
enriquint la xarxa de comerç local. De part dels botiguers del Mercat Municipal: Moltes gràcies a tots!

ARA ET TOCA A TU! COMPRA PROXIMITAT!

Peixateria la Xarxa
Telf: 937913247 678621539
Servei a domicili
              @peixateria_laxarxa

Can Zibra
Telf: 646654769
       @canzibra_berenaria

Fruites i verdures Mercè
Telf: 690936463
Servei a domicili

Carnisseria Anna Solà
Telf: 937910104 676088012
Servei a domicili
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Els participants van poder 
gaudir del bon temps i d’un 
ambient esportiu acollidor

actualitat esports –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Més de 300 atletes es van unir a la 
31a edició de la cursa popular de Caldes 
d’Estrac Tres Viles. La competició, orga-
nitzada per l’Ajuntament de Caldes, amb 
Gesport, va tenir lloc el diumenge 1 de 
març, i va tornar a ser una experiència 
esportiva enriquidora per a tots els par-
ticipants gràcies al bon ambient esportiu 
i la bona coordinació dels organitzadors.
Aquest any la sortida es va programar 
trenta minuts abans del que era habitu-
al, i a les 9:00h del matí el gemec de la 
botzina va posar en marxa la competició 
amb un recorregut de 10km per les viles 
de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vi-
cenç de Montalt i Caldes d’Estrac. Aquest 
any s’ha variat lleugerament el circuit, 
que ha abarcat més zona del port Balís 
i de Sant Vicenç de Montalt en comptes 
d’entrar al municipi d’Arenys.
L’entrega de premis es va iniciar cap a 
les 11h del matí, i el lliurament va cór-
rer a càrrec de Rosa Pou, l’alcaldessa 
de Caldes, i els regidors d’Esports, Joan 
Baró, i de Promoció Econòmica, Freddy 
Freixas.
Un cop més des de l’Ajuntament de Cal-
des es vol agrair a tots els corredors que 
van fer possible la competició, així com 
a les persones implicades en les tasques 
d’organització dels punts d’avitualla-
ment, de la gestió del pavelló poliespor-
tiu, el lliurament de regals o els massat-
ges oferts per l’empresa concessionària 
del Balneari Caldes d’Estrac. D’altra ban-
da també s’ha de destacar la feina de la 
Creu Roja, que va estar present durant 
tota la competició.

Carles Montllor, guanyador de la 31a 
edició de la Cursa Popular  
Amb un temps de 32 minuts i 19 segons, 
Carles Montllor, d’Invers – Atletismo Ca-
latayud, va aconseguir el primer lloc de 
la classificació de la Cursa Popular Caldes 
d’Estrac Tres Viles.
El segon classificat va ser Marc Grajal, 
del Rios Running Team, amb un temps 
de 33 minuts i 3 segons, i el tercer classi-
ficat va ser Enrique Luque, del Rios Run-
ning Team, amb un temps de 33 minuts 
i 25 segons.
En la categoria femenina van ser Esther 
Cruz, amb un temps de 41 minuts i 7 se-
gons; Beatriz Acebal, amb un temps de 
42 minuts i 41 segons, i Cristina Pastor, 

337 inscrits a la 31ª edició de la cursa 
popular Caldes d’Estrac Tres viles
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del C.T. Esportrissim, amb un temps de 
44 minuts i 33 segons, les que van acon-
seguir les tres primeres posicions.

Com ja és habitual, a més de les cate-
gories freqüents es van atorgar premis 
a l’esportista més veterà de la compe-
tició: Josep García, de 76 anys que va 
finalitzar la cursa amb un temps de 59 
minuts i 18 segons, i Conxa Coca, de 59 
anys que va realitzar la cursa en 47 mi-
nuts i 53 segons. També es va lliurar un 
premi al primer classificat de les viles 
participants: Miquel Izquierdo Delgado, 
del C.E. Rayoteam, que va fer la cursa 
en un temps de 35 minuts i 54 segons, i 
Maria Cristoffersen que va fer la prova 
en 50’06.
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l’ajuntamentinforma––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El ple extraordinari del 27 d’abril 
es va obrir amb una declaració 
conjunta de tots els grups 
municipals contextualitzant 
la situació de crisi sanitària, i 
posant èmfasi en la col·laboració 
de tots els regidors i àrees de 
govern per poder superar-la
Durant la sessió, celebrada via telemàtica, també es van deba-
tre entre d’altes temes l’increment salarial del sector públic, el 
reconeixement extrajudicial de crèdits i es va donar compte de 
la liquidació de l’exercici 2019 dels comptes municipals.

El 27 d’abril va tenir lloc a Caldes d’Estrac la primera sessió 
plenària extraordinària celebrada via telemàtica com a conse-
qüència de les mesures de contenció de la COVID-19. La inusual 
sessió es va iniciar a les 19h amb una declaració conjunta de 
tots els grups municipals on es va destacar el fet de que la 
celebració del ple “es troba emmarcat en una crisi sanitària his-
tòrica que possiblement mai hauríem imaginat que ens tocaria 
gestionar”. La declaració va recordar el fet de que la propagació 
i contagi del virus a dia d’avui a Catalunya suma més de 49.000 
casos de contagis contrastats, més de 10.000 casos diagnosti-
cats com a positius, tot i que encara no se’ls ha realitzat la pro-
va, i gairebé 5.700 morts en centres hospitalaris. “La pandèmia 
global coneguda com a COVID-19 fa que a dia d’avui portem ja 
quaranta-cinc dies en l’estat d’alarma decretat el 14 de març a 
l’Estat espanyol”.
Davant d’aquesta situació, els regidors han volgut en primer lloc 
agrair la resposta de la ciutadania: “Sabem que per a tots ha 
estat complicat organitzar nous hàbits i sistemes de treball in-
tentant mantenir un equilibri familiar i personal”, i destacar la 
tasca de totes aquelles persones que no han pogut realitzar el 
confinament i han continuat a peu de carrer: “La nostra Policia 
Local, la Brigada Municipal i el personal de GBI, el personal de 
la neteja, la treballadora familiar i la Creu Roja”. També s’ha re-
conegut la feina de totes les àrees municipals, el personal sani-
tari d’arreu del país, i s’ha traslladat “el nostre escalf a totes les 
persones que han patit el tràngol de viure aquesta malaltia en 
pròpia pell o el dolor per la pèrdua d’un ésser estimat”.
En la declaració s’ha exposat la feina realitzada en aquest mes i 
mig, “ens hem concentrat en assegurar la salut i el benestar de 
la nostra ciutadania, així com cobrir les seves necessitats bàsi-
ques, treballant per ser a prop d’aquells que més ens necessiten 
i buscant estratègies per minorar les angoixes i el sentiment 
de soledat”. D’aquesta manera s’ha estat en contacte amb els 
tres centres residencials, s’ha fet seguiment de l’acollida de re-
sidents per part d’un hotel, i s’han posat en marxa les primeres 
mesures econòmiques.
Els regidors han volgut deixar clar que totes aquestes accions 
s’han realitzat gràcies a una comunicació fluïda de tots els 
membres del consistori, i a una unificació de criteris: “on l’in-
tercanvi d’informació, suggeriments, missatges d’ànim i total 
predisposició han primat als retrets i als interessos partidistes o 
personals”. Segons la declaració, mantenir-se en aquesta tessi-
tura serà imprescindible per superar la crisi.

Després de la lectura de la declaració conjunta, el ple va seguir 
l’ordre del dia. El primer punt va ser l’aprovació de l’increment 
salarial del sector públic. Amb data 22 de gener de 2020 es va 
publicar el Reial Decret 20/2020, pel qual es van aprovar mesures 
urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic, es-
tablint per a cadascun dels col·lectius del sector públic una pujada 
fixa del 2%, deixant que aquells ajuntaments sanejats poguessin 
decidir si aplicar un 0,3% addicional. Després d’una reunió amb 
els representants sindicals l’equip de govern va acordar, prèvia 
aprovació plenària, l’increment del 0,3% en els treballadors labo-
rals i funcionaris, sense aplicar-ho als càrrecs electes. El punt va 
ser aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.
En el segon punt es va donar compte del decret d’aprovació i 
liquidació de l’exercici 2019 que explicarem ben aviat en una 
notícia més detallada, per aprofundir en els diferents capítols.
En el tercer i quart punt es va debatre l’aprovació de la mo-
dificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit amb 
càrrec als romanents de tresoreria, així com el reconeixement 
de crèdit extrajudicial per un total de 192.077,20 euros per a 
despeses generals de la liquidació de 2019 destinats a despesa 
corrent. Les aplicacions i imports són les mateixes per ambdós 
acords, de manera que s’incrementa el pressupost de les apli-
cacions del 2020 amb els imports de les operacions pendents 
d’aplicació (OPAs) del 2019.
Entre les modificacions més destacades, cal esmentar la de-
marcació de costes que s’incrementa en 54.714,14 euros; el 
tractament de residus sòlids que s’incrementa en 62.396,71 
euros; el subministrament d’energia que augmenta en 
28.398,16 euros; o la prestació de banys termals que incre-
menta en 15.261,26 euros. Tant el tercer com el quart punt van 
ser aprovats amb els vuit vots a favor d’ERC i PSC, dos vots en 
contra de Junts per Caldes i l’abstenció de GdE.
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Junts va expressar que els crèdits extrajudicials citats eren fruit 
d’una mala gestió en els ingressos, com pot ser la disminució 
en 40.000 euros de la zona blava i de 150.000 en concessions 
patrimonials, i va mostrar la seva disconformitat en dedicar-hi 
recursos del romanent de tresoreria, indicant que aquests últims 
haurien de ser per fer front a la situació actual, tal i com especi-
fica l’informe de prevenció.
GdE va preguntar per algunes aplicacions i va apuntar que ente-
nien que la gestió econòmica es podia millorar, també va expli-
car la seva abstenció pel fet de que no van participar en el pres-
supost del 2019, ja que en incorporar-se al consistori a l’estiu, ja 
es trobaven al final del recorregut i no disposaven d’elements 
suficients per poder fer una avaluació correcta.
Finalment, després del diàleg entre els grups municipals, va re-
cordar la necessitat de deixar estar els retrets i encarar la situ-
ació actual de forma conjunta, tal i com s’havia acordat en el 
primer punt del ple.
Al seu torn, el regidor d’Hisenda va explicar que la proposta 
d’acord del suplement de crèdit era per a no impactar en el pres-
supost d’enguany i va argumentar l’augment de les aplicacions 
amb major import. També va defensar la gestió econòmica de 
l’equip de govern, destacant que els crèdits extrajudicials són 
habituals en les liquidacions, i va donar dades a mode d’exem-
ple dels imports anuals dels períodes dels dos darrers equips de 
govern. En acabar, també va apel·lar a la necessitat de deixar 
enrere els retrets entre partits.
Durant el quart punt es va portar a votació la licitació del 
mòdul 4 del parc Joan Maragall que estava pendent d’ad-
judicació i va quedar aprovada per unanimitat. Segons el 
regidor d’Urbanisme Miquel González, serà a 10 anys i amb 
un mínim de 3.550 euros l’any com a mínim. El regidor va 
expressar el desig que es pugui tirar endavant aquest estiu, 

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
celebra la primera Junta de 
Govern Local via telemàtica
La reunió es va realitzar realitzar gràcies a la feina del personal 
de la casa i des de llavors s’han realitzat plens, comissions 
informatives i altres reunions de forma habitual

El dilluns 23 de març l’Equip de govern de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac va realitzar la primera Junta de Govern Local 
via telemàtica. Una reunió que va permetre l’equip tractar els 
temes més importants i fer una valoració de les mesures que 
s’estan prenent al voltant de la situació excepcional causada per 
la COVID-19. 
A partir d’aquesta, l’equip ha realitzat plens, comissions infor-
matives, juntes de govern i altres reunions de forma habitual, 
utilitzant els recursos que permeten les noves tecnologies, de 
manera que es poguessin seguir tractant els temes més relle-
vants de la vila, per evitar endarreriments.
Des de l’Ajuntament es vol destacar que aquestes reunions han 
estat possibles gràcies a la tasca que continua fent el personal 
de la casa, que amb el seu treball garanteix el correcte funcio-
nament de totes les àrees de l’administració.

tot i que la situació és complicada degut a la crisi sanitària.
També es va aprovar per unanimitat la designació del nou jutge 
substitut de Pau, Josep Maria Clariana Pont.
Continuant l’ordre del dia es va dur a terme l’aprovació de l’ac-
tualització del conveni amb Diputació per a la gestió informa-
titzada del padró adaptant-se a les noves lleis de protecció de 
dades i drets digitals, i a la Llei de procediments administratius 
de les administracions públiques, punt que es va aprovar per 
unanimitat de tots els grups municipals.
El ple va finalitzar al donar compte del decret d’Alcaldia d’adhe-
sió al Manifest sobre la pandèmia de la COVID-19, proposat des 
de l’ACM i la FMC, on s’insta a la ciutadania a seguir les mesures 
de contenció de la pandèmia, i a les administracions supramu-
nicipals que prioritzin “la salut de les persones, en especial les 
més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures 
sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris pugui 
desenvolupar la seva tasca amb garanties”.
En l’àmbit econòmic el manifest demana “disposar d’instru-
ments efectius per donar resposta a la globalitat de les situaci-
ons que està generant aquesta crisi”, com per exemple: poder 
mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, 
flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat 
pressupostària o anul·lar totes les mesures que encara queden 
de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local i que limiten l’autonomia local.
El manifest conclou amb el suport i el “condol més sentit a les 
persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats”, 
fent un esment especial també als que s’han contagiat, i un 
agraïment a les persones que treballen en serveis essencials, 
donant resposta en aquests moments difícils.
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L’Apunt
eConòmiC

a  Distribució del butlletí 
municipal portada

Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i millorar la distribució 
de la revista Portada, l’Àrea  de Comunicació de l’Ajunta-
ment de Caldes ha creat una llista de subscriptors de ma-
nera que el butlletí municipal només es repartirà entre els 
veïns i veïnes de Caldes que formin part d’aquesta llista. 
Les subscripcions són gratuïtes i els veïns i veïnes interes-
sats a continuar rebent la revista Portada a casa vostra o 
a través d’una adreça de correu electrònic només haureu 
d’omplir un formulari via web:

(http://www.caldetes.cat/portadasubscripcio)

o adreçar-vos a l’OAC (plaça de la Vila s/n. Telf: 93 791 00 
05 de dilluns a  divendres de 9h a 14h). D’altra banda es 
recorda que la revista es podrà continuar descarregant de 
forma gratuïta des del web municipal i també la podreu 
trobar en versió impresa a tots aquests punts: 

EQUIPAMENTS: MERCAT MUNICIPAL
SERVEIS: LA CAIXA, L’ESTANC, OFICINA DE CORREUS i 
FARMÀCIA
RESTAURANTS: CAN SUÑÉ, MAROLA, CAN MANAU, EL 
VELLARD, PIZZERIA ESTRAC, EL TALLER, LA TASQUETA i 
VORAMAR
GUINGUETES: SOTAVENT, SOLSTICI, MELÉ PLATJA i OSTRES 
QUIN RACONET!
BARS: EL NIU, TÊTE-À-TÊTE, EL PORRONET, EL METRU, PÀ I 
CAFÈ, LA GRANJA, LA CALA i LA BODEGUETA
BOTIGUES: CAN SERRA i PERRUQUERIA MJ
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ASSEGUTS AL SOFÀ, ÉS 
MOLT FÀCIL OPINAR
Asseguts al sofà, és molt fàcil opinar. 
Gestionar una pandèmia com aquesta, 
prenent decisions totes elles de gran 
transcendència per al conjunt de la 
societat, ja són figues d’un altre paner. 
Sobretot si, com és el cas, no hi ha manual 
d’instruccions. De totes maneres, si alguna 
cosa ha quedat clara, és que el control 
de la mobilitat ha estat una mesura clau 
per frenar la pandèmia i salvar vides.

També està fora de dubte -i així ho avalen els 
diversos informes de l’Advocacia de l’Estat- 
que l’instrument constitucional per limitar la 
mobilitat és la declaració de l’estat d’alarma.

Per tant, són clau les seves pròrrogues, fins 
que arribem a una situació que anomenem 
de “la nova normalitat”. És a dir, una 
normalitat amb cauteles, fins que es disposi 
de tractament específic i vacunes, per 
evitar rebrots incontrolats de la malaltia.

Sembla que, davant d’aquesta situació, 
seria imprescindible unir les forces de 
tothom per posar-les al servei d’un bé 
superior: salvar vides i garantir la salut 
col·lectiva per posar-nos a treballar per 
la recuperació econòmica i social.

Doncs no és així. La dreta extrema i 
l’extrema dreta espanyoles, però també 
el conjunt de l’independentisme florit de 
casa nostra ha decidit que aquest és el 
moment de treballar pels seus interessos 
partidistes, a costa de posar en risc la 
salut, l’economia i la cohesió social.

Un Govern d’Espanya en minoria 
parlamentària ha de buscar suports per 
tirar endavant l’únic instrument del que 
constitucionalment disposa per lluitar contra 
la pandèmia i evitar que tot el sacrifici que 
hem fet plegats fins ara se’n vagi en orris. I 
si els grups que haurien de donar-hi suport 
et giren l’esquena, només pots triar aquells 
que, dins l’arc parlamentari, estan disposats 
a negociar. Ara i aquí, no quan ens vingui bé.

Avui ha estat molt clar Rafael Simancas: La 
prioritat era i és la salut. Si PP i la resta que 
va votar en contra de la pròrroga de l’estat 
d’alarma, la posen en risc i ens deixen sols, 
calia buscar aliats. I calia fer-ho abans de la 
votació. Al capdavall, tampoc hem acordat 
res que no tinguem al nostre programa.

Si algú parla d’oportunitat, perquè el moment 
no és aquest, que miri als que boicotegen 
la possibilitat de tirar endavant les mesures 
encaminades a protegir la salut de tothom.

ARA, EL FÀCIL ÉS CRITICAR EL GOVERN I 
DONAR ALES ALS QUE ESTAN TREBALLANT 
AMB TOTES LES ARMES AL SEU ABAST 
-GUERRA BRUTA INCLOSA- PER TOMBAR 
EL GOVERN. NINGÚ TINDRÀ EL 
CORATGE DE RETREURE ALS QUE HAN 
PROPICIAT AQUESTA SITUACIÓ, POSANT 
PER DAVANT L’INTERÈS GENERAL ELS 
SEUS INTERESSOS ESPURIS? NINGÚ 
ELS EXIGIRÀ CAP RESPONSABILITAT 
PER AQUESTA BARBARITAT???

Desgraciadament, no ho he vist ni als 
diaris, ni a cap dels tertulians que parlen 
de tot i no saben quasi de res... dels que un 
conegut meu denominava encertadament 
“ignorants enciclopèdics”. Molts sembla 
que volen que tornem a temps de foscor. 
Uns perquè la manca de llum és un 
ambient propici pels seus negocis foscos. 
Altres, perquè, en la foscor, no s’aprecia 
tant bé que han perdut la brúixola i ens 
porten cap el precipici. Això sí, sempre els 
quedarà el 1714 i les fabulacions de l’INH.

COM ESTEM ENFOCANT LA 
CRISI DE LA COvID-19?
Des de Junts x Caldes continuem 
treballant per fer front a la situació actual 
que vivim. Ens reunim setmanalment 
en Junta de portaveus amb el Govern 
municipal, alhora que també mantenim 
reunions dins la nostra formació. Fruït 
d’aquest treball, hem consensuat un 
seguit de mesures per tal de fer front 
a la realitat actual del nostre poble, i 
que hem presentat al Govern municipal. 
Algunes d’aquestes propostes són:
- La suspensió dels tributs municipals.
-  La creació d’una Comissió de treball per 

fer front a la situació després de la crisi.
-  La suspensió de les taxes municipals 

als bars, restaurants, terrasses i 
comerços de la nostra vila.

-  Anàlisi de l’ús dels estalvis per 
afrontar la crisi a nivell social.

A banda d’enfocar-nos en la crisi 
actual, no podem deixar de banda el 
funcionament normal del nostre govern 
municipal, per això hem d’explicar que:
L’Ajuntament tanca l’any 
electoral del 2019 en negatiu.
L’exercici del 2019 ha tancat en -13.031,41 
euros, a part de passar factures del 2019 
al següent any, per valor de 192.077,20 
euros que no s’han pogut assumir dins 
els pressupost de l’any 2019, i que 
s’arrossegaran per aquest 2020. És cert 
que aquesta pràctica de passar factures al 
següent exercici és habitual en determinats 
casos, però el que no és habitual és que es 
facin servir els estalvis d’anys acumulats 
per pagar aquestes factures, i en especial 
quan són factures de subministraments 
ja previstos en el pressupost del 2019.
Recordem que ja en el 2018 i 2019 es 
varen fer servir la meitat dels estalvis 
per fer obres electoralistes, quan els 
estalvis, que són de tots nosaltres, són 
per utilitzar en casos d’emergència com 
el que estem vivint, advertiment que ja 
vàrem fer en el seu dia i que seguim fent.
A dia d’avui, després de pagar les factures 
que s’arrosseguen, l’import dels estalvis és 
de 565.988,15 euros, quan al desembre del 
2015, data en què vàrem deixar el govern, 
els estalvis eren de 949.707,00 euros. 
Què passa a l’Ajuntament de 
Caldes que no hi ha diners? 
Doncs no hi ha diners perquè la gestió 
dels ingressos és molt deficitària i 
no hi ha control en la gestió:
-  Pèrdua de recaptació de la zona 

blava en més del 20% (+40.000 euros 
anuals) per no fer el manteniment de 
les màquines ni la seva renovació. 

-  Falta de manteniment de les plaques 
fotovoltaiques, que no tan sols no generen 
el que pertocaria, sinó que provoca 
indemnitzacions per falta de compliment 
del contracte de subministraments.

-  Falta de control en les llicències d’obres 
i de l’impost de construccions.

-  Falta de control de les concessions 
administratives i de la seva nova licitació 
(Banys Thalasso de la Platja – Hotel 
Colon) (+100.000 euros anuals)

Però també per despeses supèrflues 
i possiblement poc necessàries.
Finalment, no podem deixar de donar 
el nostre suport i agraïment a tots els 
treballadors públics per la gran feina 
realitzada, ja que no han dubtat en cap 
moment a complir la seva tasca d’una 
manera exemplar pel bé de la nostra vila.
Gràcies!!

LA COvID I CALDES

Dia més, dia menys, fa quasi tres 
mesos que ens acompanya. Més ben 
dit, que ens marca i ens obliga. La 
COVID-19 ha vingut i no sembla que 
se n’hagi d’anar de seguida, tot i els 
nostres desitjos. Si tothom actua bé, 
des de qui més mana, fins qui només 
es mana a si mateix, és possible que 
sigui més aviat que tard. Tant de bo!!

Durant aquestes darreres setmanes 
han plogut decisions, ordres, 
disposicions, consells, recomanacions 
i instruccions, que, amb bona 
lògica i resignació, majoritàriament 
s’han acceptat. Alguns/es, no 
gaire. Però pel que fa Caldes, es 
pot dir que el resultat, per ara, 
no ha estat del tot dolent.

Les autoritats locals s’han mantingut 
al seu lloc. Els partits, com GdE, al 
seu costat. Atents i disposats. Fa 
poques setmanes vam emetre un 
comunicat conjunt. Però qui ha fet 
més suportable el pas de la pandèmia 
han estat els qui s’han mantingut en 
primera línia de servei: Policia Local i 
Mossos, Brigada, comerç de primera 
necessitat, i sobretot, personal 
sanitari i de serveis socials. Menció 
especial per a la Creu Roja local i 
els voluntaris, molts anònims, que 
han ajudat i ajuden on faci falta. 

GdE avui, a més de reconèixer la 
tasca de tots/es els veïns i veïnes que 
han perseverat en la lluita contra la 
pandèmia i en l’exercici de la seva 
responsabilitat individual i col·lectiva, 
vol focalitzar l’agraïment i admiració 
cap aquests darrers/es. Cap els/les 
que han fet i fan de l’ajuda als altres, 
la seva vocació i el seu servei, i no 
només en temps de pandèmia. Per 
ells/es: immensa gratitud. I per tots/
es, sí, ÀNIMS, paciència i força!

El vespre de dimecres 11 de març tot es va 
precipitar. La pandèmia s’expandia com 
una taca d’oli. Els telèfons bullien. Les de-
cisions havien de ser ràpides i decidides, 
sense temps de grans consensos, dues 
passes endavant de les directrius oficials 
de la maquinària pesada, amb l’habilitat 
i la capacitat de reacció que només és 
possible quan ets a primera línia i coneixes 
el terreny. No era una guerra. Però tot va 
començar a girar amb una velocitat que 
mareja, per aturar-se en sec i alterar les 
nostres vides. I en dos dies vam tancar 
instal·lacions, aplicar protocols, redactar 
plans de contingència, crear equips de 
coordinació, repensar el funcionament 
de l’administració, reforçar el servei a 
les persones més vulnerables, lluitar per 
aconseguir material, acompanyar les 
residències, dotar amb més capacitat el 
banc d’aliments, treballar sense descans 
per assegurar que la ciutadania rebés la 
informació actualitzada en tot moment, 
assegurar una comunicació fluïda entre 
tots els grups polítics del consistori... I van 
començar les setmanes en què els dies 
no tenen nom i els rellotges no marquen 
hores. Les setmanes de les prohibicions, 
les dades esgarrifoses i les trucades 
de Sanitat per mantenir-nos alerta. 
Les setmanes en les que els assumptes 
habituals del dia a dia local lluitaven per 
fer-se lloc enmig de la nova crisi que ens 
colpejava. Les setmanes de la cascada 
d’informació diària relacionada amb la 
pandèmia (podien arribar a ser vint-i-
cinc blocs d’informació diferents cada 
jornada) que calia llegir, filtrar, gestionar, 
interpretar, redirigir, contrastar...
Dos mesos després, tot i que amb molta 
prudència, podem començar a respirar 
amb certa tranquil·litat si ens centrem en 
la qüestió sanitària. Tots plegats ho hem 
fet bé i hem actuat amb molta respon-
sabilitat, tant si hem hagut de seguir a 
peu de carrer per assegurar els serveis 
essencials com si ens hem hagut de 
quedar a casa. Per això des del nostre grup 
municipal estem immensament agraïts a 
tota la gent que configurem el teixit humà 
d’aquest petit gran poble que és Caldes. 
La nostra preocupació se centra ara 
mateix en el terreny econòmic. No us 
enganyarem. Ens havíem avesat al sacrifici 
dels darrers quatre anys per fer front al 
gran deute heretat alhora que donàvem 
resposta a reivindicacions antigues de la 
ciutadania a mesura que ens ho permetien 
els mitjans que anàvem aconseguint a 
nivell supramunicipal. Però la fragilitat 
econòmica del nostre Ajuntament es veu-
rà fortament trasbalsada per aquesta crisi 
que mai hauríem imaginat i que ha arribat 
darrera d’un parell de temporals que a 
més de la platja també s’han emportat 
recursos econòmics municipals. Per da-
vant ens queden uns anys difícils, als que 
haurem de dedicar tota la nostra energia 
i imaginació. Per això esperem dels grups 
a l’oposició honestedat i realisme. No es 
pot demanar a un govern que assumeixi 
uns costos pels que no té prou capacitat. 
Ho saben millor que ningú, ja que al seu 
moment tot i no haver patit temporals 
de la magnitud del Glòria ni pandèmies 
com la COVID-19 no van tenir la capacitat 
econòmica de pagar els seus proveïdors, 
als que estem pagant en els nostres man-
dats. Caldrà anar en una mateixa direcció 
i aprendre del passat. Aquesta crisi ha de 
servir per deixar clar que un revés d’aques-
ta magnitud es viu més serenament en 
un Ajuntament econòmicament sanejat.
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Quines són les tasques que s’estan desenvo-
lupant? 
La majoria d’ells no només han hagut de con-
tinuar les seves tasques sinó que han notat un 
increment amb noves demandes, i amb mesu-
res de seguretat que requerien d’una atenció 
especial. En Marc Riera, agent de la Policia 
Local, explica que, a més de les tasques ha-
bituals en matèria de Seguretat Ciutadana, 
Trànsit, Policia Administrativa i Policia assis-
tencial, “hi ha hagut un increment important 
de demandes d’informació dels ciutadans” i 
“hem hagut d’estar pendents de les instruc-
cions del Govern de l’Estat a través del BOE, i 
de la Generalitat de Catalunya”. A més, a més, 
explica Riera, “les nostres funcions també 
s’han centrat en vetllar pel compliment de les 
restriccions establertes en l’Estat d’Alarma, 
amb multitud de controls realitzats a vehicles 
i persones”. 
Per a l’Olga Duarte, operària de neteja, la di-
ficultat ha estat en ser el màxim d’escrupolós 
possible “ens hem encarregat de la desinfec-
ció diària de totes les zones comunes: Ajunta-
ment, Policia Local, Consultori, Brigada, Esco-
les, Biblioteca, Serveis Socials, lavabos de Can 
Muntanyà i del Parc Maragall. Vigilant molt ser 
exhaustives en la neteja de les portes, panys, 
endolls de llum, i totes aquelles coses que la 
gent toca sense adonar-se’n!”. Així mateix 
ha estat per als operaris de la brigada, tant 
Municipal com la del GBI. Segons en Carles 
Baró, el repte ha estat “seguir treballant pel 
bon funcionament del poble, sanejar les ava-
ries que han sorgit en el dia a dia i ajudar la 
Creu Roja i Serveis Socials amb el transport 
d’aliments”, i per al Cristian Ureta, “mantenir 
la recollida dels contenidors de les diferents 
fraccions i realitzar les desinfeccions”.
Des d’una vessant social, en Josep Maria Co-
mas, referent tècnic de la Creu Roja, ens re-
lata que: “Des del primer dia han passat a ser 
prioritàries totes aquelles funcions de suport 
a persones en situació de major vulnerabili-
tat i risc. Un cop creat el grup d’urgència en 
coordinació Serveis Socials-Policia Local-Creu 
Roja, la nostra tasca es referia a donar servei 
domiciliari de les compres d’aliments essen-
cials i medicaments. Evidentment hem seguit 
fent la distribució des del rebost d’aliments, el 
seguiment domiciliari de gent gran amb de-
pendència i l’entrega de targetes per a compra 
d’aliments frescos. També hem fet acompa-
nyaments a centres hospitalaris i CAPs”. Per 
a la Maite Sarmiento, treballadora familiar, 
les tasques s’han incrementat i diversificat de 
mil formes, des de l’atenció a domicili habitu-
al on han sorgit consultes relacionades amb 
la COVID-19 en les que ha hagut de “trucar al 

CAP per parlar amb el metge i explicar símp-
tomes”, fins a la realització de “l’atenció de 
trucades al telèfon, moltes d’elles de veïns 
en risc que no podien sortir i que hem afegit 
al llistat de SAD”. Actualment, a data del 5 de 
maig, la Maite assegura que ja hi ha 28 per-
sones que requereixen d’atenció domiciliària. 
A més a més, ella ha estat l’encarregada de 
repartir les mascaretes fetes per les voluntàri-
es: “les recollia, les rentava a temperatura de 
60º, passaven per l’assecadora, les planxava 
i embossava”. En total 115, més un lot de 100 
mascaretes quirúrgiques donades per una 
farmacèutica. Finalment també cal destacar 

la seva col·laboració en el repartiment d’ali-
ments a famílies més vulnerables, que malau-
radament s’han incrementat amb els ERTE”. La 
Maite destaca que ara “s’han inclòs productes 
frescos proporcionats des del Mercat Munici-
pal de Caldes, així com també s’ha comptat 
amb la implicació de l’Hotel Dynamic”.
Quines són les principals dificultats que han 
hagut de superar?
La barreja d’emocions d’incertesa, por i poc 
temps per poder assimilar la informació són 
algunes de les idees que repeteixen els sis 
entrevistats, a les que se sumen dificultats 
de logística i la demanda de respondre amb 
immediatesa. Per exemple, per a la Maite “La 
por a fer les compres per atendre els usuaris, 
i pujar pisos sense poder utilitzar ascensor, o 
no poder trobar lloc per deixar el cotxe” però 
també, a nivell emocional “Sens dubte, el més 
difícil ha estat sentir la desemparança de les 
persones soles i no poder-les abraçar o te-
nir un gest d’estima per consolar-les quan et 
diuen que no es volen morir”; per a l’Olga el 
moment més angoixant va ser haver de desin-

A primera línia de la Covid-19
Ningú estava preparat per a tot el que havia de venir, quan el 14 de març es va declarar 
l’estat d’alarma. O molt pocs. Escoltàvem les xifres de contagi i el percentatge de morts 
amb aquella sensació d’incredulitat, tancats a casa, cuidant dels nostres. Tampoc ells 
estaven preparats, però tot i així van decidir continuar oferint uns serveis essencials, 
acceptant una responsabilitat que a ningú li agradaria sentir a sobre les seves espat-
lles. Per això, en aquest número especial, volem dedicar aquesta entrevista a aquells 
col·lectius de Caldes que han estat a primera línia i per fer-ho hem parlat amb un re-
presentant de cadascun: Marc Riera, de la Policia Local, Carles Baró de la Brigada Mu-
nicipal, Cristian Ureta de la Brigada del GBI, Olga Duarte de l’Equip de Neteja, Josep 
Maria Comas de la Creu Roja, i Maite Sarmiento, treballadora familiar a l’Àrea d’Acció 
Social de l’Ajuntament que realitza el Servei d’Atenció a Domicili. Veïns i veïnes que 
aquests dies han estat... a primera línia de la COVID-19!



31La informació de la present edició del butlletí municipal Portada s’ha actualitzat per darrer cop el 20 de maig. Degut als constants canvis que ocasiona l’evolució de 
la pandèmia COVID-19, us recomanem que seguiu atents als comunicats oficials i a l’anunci de noves mesures que en els pròxims dies puguin decretar les autoritats 
competents de l’Administració general, el Govern central i la Generalitat de Catalunya, i de les que informem al web municipal: www.caldetes.cat/coronavirus

La informació de la present edició del butlletí municipal Portada s’ha actualitzat per darrer cop el 20 de maig. Degut als constants canvis que ocasiona l’evolució de 
la pandèmia COVID-19, us recomanem que seguiu atents als comunicats oficials i a l’anunci de noves mesures que en els pròxims dies puguin decretar les autoritats 
competents de l’Administració general, el Govern central i la Generalitat de Catalunya, i de les que informem al web municipal: www.caldetes.cat/coronavirus

fectar el consultori sabent que hi havia casos 
de COVID-19: “Abans d’entrar a casa vaig des-
pullar-me per complet, no volia arriscar-me a 
contagiar ningú”. Així mateix per a en Carles 
una de les complicacions ha estat “compagi-
nar la vida familiar i la feina”, i per a en Cristian 
ha estat “la situació de vulnerabilitat a la que 
ens hem sotmès treballant a primera línia amb 
el risc que comportava fer la nostra feina”. 
Des de la Creu Roja, en Josep Maria ha subrat-
llat el fet “d’haver d’adaptar-nos ràpidament a 
una nova realitat: tant la immediatesa que es 
requeria en alguns casos com el volum creixent 
de demandes han complicat la nostra tasca”. En 
Marc de la Policia Local no dubta a explicar que 
el més difícil per a ell ha estat “haver de privar 
les persones del seu dret a la lliure circulació 
i mobilitat, i fer entendre als més incívics que 
ens trobem en una situació d’excepcionalitat 
on tots hem de ser responsables i saber ac-
ceptar que hem de modificar temporalment els 
nostres hàbits personals i socials”.
I un cop superades les dificultats, com valo-
ren l’experiència?

A primera línia de la Covid-19

Per a alguns el xoc ha estat massa recent com 
per valorar-lo, com és el cas d’en Carles, per a 
qui “ha estat diferent a tot el que havia viscut 
fins ara”, i ha afegit que veure el poble sense 
gent ni cotxes li ha deixat “una sensació estra-
nya”. Per a molts ha estat una ocasió de crei-
xement personal com per a en Josep Maria: 
“crec sincerament que ens ha fet créixer com 
a persones i com a entitat, i per tant a estar 

millor preparats per al futur”, la Maite “ha fet 
que m’enriqueixi més encara de la meva feina 
si això és possible”, o en Cristian “he sentit 
que la feina que hem fet ha estat important 
i que hem aportat un gra de sorra en aquest 
moment tan complicat”. També destaquen 
la solidaritat entre els companys. Per a l’Ol-
ga “ha estat gràcies a les meves companyes 
que he trobat forces per continuar endavant, 
ja que per a mi, ha estat una experiència molt 
dura”. En Marc ha volgut destacar el sacrifici 
fet pels ciutadans: “han entès la gravetat de la 
situació actual i han respectat les restriccions, 
tot i el sacrifici que això els hi comporta”.
Quin missatge donaríeu als veïns i veïnes del 
poble?
Tots coincideixen en la importància de cuidar-se. 
Per això recollim les paraules de l’Olga, que ho 
diu molt clar “que respectin la nostra feina i el 
nostre esforç i que es cuidin. Han de ser consci-
ents que ens hi estem jugant molt tots plegats 
i que podríem anar cap enrere” i d’en Marc que 
també apel·la a la responsabilitat comuna: “que 
aguantin una miqueta més perquè d’aquesta 
ens en sortirem si tots hi posem el nostre granet 
de sorra, hem de tenir responsabilitat col·lectiva, 
la salut és cosa de tots”.
Què li demanaríeu a l’Ajuntament?
Per a alguns com per a en Josep Maria és 
important “que mantingui el seu mostrat es-
perit solidari i de sensibilitat envers els veïns 
en qualsevol situació de dificultat”, per a en 
Carles “que segueixi adoptant les mesures hi-
giènico-sanitàries com fins ara”. D’altres tenen 
peticions més concretes, com la Maite i l’Olga, 
que després d’aquesta experiència certament 
angoixant, els agradaria passar uns dies al 
balneari “perquè ens cuidin, ningú millor que 
nosaltres mateixes per plorar juntes, riure jun-
tes i curar el nostre cansament”.
Alguna cosa a afegir?
Sí. Tots sis entrevistats volen donar el seu 
agraïment als respectius equips de treball 
amb els que han compartit tantes hores difí-
cils: Serveis Socials, Policia Local, Brigada Mu-
nicipal, Brigada del GBI, equip de neteja, ser-
vei de SAD, on tots han sabut estar a l’alçada, 
i un agraïment a la ciutadania que ha comprès 
la situació i acceptat les restriccions, així com 
a l’Equip de govern que ha estat al costat de 
cadascun d’ells. Ens quedem amb les paraules 
d’en Marc Riera: “Gràcies a tots, si treballem 
en equip junts ens en sortirem”.
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Des de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac llan-
cem un missatge de tranquil·litat a tots els veïns i veïnes del nostre po-
ble i de plena confiança en la gestió del nostre sistema sanitari públic.
D’altra banda, volem subratllar que el Departament de Salut informa de 
la situació als consistoris constantment, i és per això que  recomanem 
seguir els consells del #canalSalut, el canal oficial que es pot consultar 
a través d’aquest enllaç: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici
A continuació, des de la Regidoria de Salut us fem arribar la informació 
oficial sobre el Coronavirus:
Què és el Coronavirus SARS-CoV-2?
El coronavirus és un tipus de virus que circula entre els animals però 
alguns d’ells també poden afectar a éssers humans i poden causar pro-
blemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia 
lleu. Un nou tipus de coronavirus és la SARS-CoV-2, identificat a la Xina, 
a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a finals de 2019, i 8 de cada 10 
persones afectades poden tenir símptomes lleus.
Quins són els símptomes del coronavirus SARS-CoV-2?
Els símptomes més comuns inclouen febre, tos o malestar general. 
En els casos moderats pot produir dificultat per respirar i, en els més 
greus, la infecció pot causar pneumònia i altres complicacions. Tot i així, 
el 80% de les persones afectades poden tenir símptomes lleus.
Quins són els grups de major risc?
Els grups de major risc són les persones majors de 65 anys, les gestants, 
els infants menors de 5 anys i les persones amb malalties cròniques, 
com són les cardíaques o pulmonars, o amb problemes d’immunitat.
Hi ha un tractament per al coronavirus SARS-CoV-2?
Actualment no hi ha un tractament específic per al nou coronavirus, 
però sí que n’hi ha molts per controlar-ne els símptomes, per la qual 
cosa l’assistència sanitària pot millorar-ne el pronòstic.
Què puc fer per protegir-me?
Per prevenir el virus, cal que apliqueu les mesures genèriques de pro-
tecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:
n  Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions 

alcohòliques), especialment després del contacte directe amb per-
sones malaltes o el seu entorn.

n  Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara 
interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos 
les mans de seguida.

n  Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb 
persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, 
esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences personals.

n   Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, 
etc...) i altres objectes sense netejar-los degudament.

No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’Estat 
espanyol, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.
On puc trobar més informació?
Consulta: canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Consells i informació sobre el Coronavirus  
La Regidoria de Salut posa a disposició dels ciutadans els canals oficials d’informació


