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e la Festa Major Petita i les festes de Nadal i Reis ja només ens queden
els molt bons records i instantànies que ens han deixat. Algunes d’aquestes
últimes les volem compartir amb vosaltres en aquest butlletí. No podem
deixar d’agrair a tots els participants de la Festa Major de Santa Llúcia, i
també molt especialment als col.laboradors que van fer possible una inoblidable cavalcada de Reis que vam poder gaudir grans i petits.
Se’ns presenta l’últim any complet d’aquest mandat, i des de l’equip de
govern posarem tots els esforços perquè sigui el més fructífer possible.
Sabem que no ho tindrem fàcil i són molts els reptes que tenim al davant.
El passat 11 de desembre vam aprovar en ple el pressupost per al 2018.
Volem presentar-vos-el en aquesta edició. Hem anat millorant les finances
de l’Ajuntament, però encara hem de dedicar molts esforços per al pagament dels crèdits a llarg termini heredats (concretament seran 587.000€ al
2018). D’altra banda, aquest any disminuirem els ingressos per l’IBI tal i com
ens vam comprometre l’any passat, que vam tenir-ne una pujada indesitjada. Així, la reducció del rebut de l’IBI d’enguany serà del 5,2% en relació
al 2017. Quant a inversions, volem destacar la previsió de finalització de les
obres a l’Escola Sagrada Família, arranjaments en la instal·lació del pavelló
municipal i obres de millora a l’Escola bressol. D’altres inversions i despeses
dependran de si tenim o no uns ingressos extraordinaris als quals anem al
darrera, i en trobareu tots els detalls en les pròximes pàgines.
D’entre moltes d’altres notícies, volem destacar aquí la importància de que
tots plegats millorem en la recollida selectiva i el reciclatge, per al medi
ambient i els beneficis econòmics que ens comporta a l’Ajuntament, i que
acaba afectant la butxaca de tots els vilatans. Us explicarem detalls i estadístiques sobre la gestió de residus a Caldes.
També, d’entre moltes activitats que hi haurà les pròximes setmanes, us
animem especialmente a participar a la rua de Carnaval i el concurs de disfresses i carrosses el dia 10 de febrer, i si no ho heu fet ja, que us afanyeu a
fer el vostre curt per a la nova edició del concurs Videopèsols del 3 de març,
que dóna el tret de sortida de la 24a Pesolada a la nostra vila.
Us desitgem a tots un feliç i pròsper 2018!
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L’Ajuntament de Caldes d’Estrac
aprova un pressupost de
5.343.892 euros per al 2018
Es presenta el pla d’inversions per al 2018

Al Ple de l’11 de desembre de 2017, el

regidor d’Hisenda, Òscar Baró, va presentar el pressupost del 2018, que, després del periode d’al·legacions, va quedar aprovat definitivament durant el Ple
del 29 de gener de 2018 amb els vots a
favor del grup municipal d’ERC i del PSC
i els vots en contra del PdCat. L’import
del pressupost, tant d’ingressos com de
despeses, és de 5.343.892€.
Durant el Ple, es va explicar que el pressupost acompleix amb tots els requisits
legalment exigibles per la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

Les despeses previstes al 2018 suposen
un increment del 13,1% sobre les pressupostades el 2017 i, segons Òscar Baró, el
pressupost contempla una consignació suficient per atendre les obligacions compromeses per l’Ajuntament per a l’any 2018 i
per donar compliment als projectes i programes previstos per al següent exercici.
Pel que fa als ingressos del pressupost
2018, el regidor Òscar Baró va explicar

que el principal ingrés corrent de l’Ajuntament prové de la recaptació de l’Impost
de Béns Immobles, que queda xifrat en
1.600.000 euros. En aquest sentit, s’ha
previst un decrement de la recaptació de
l’IBI del 6,04% respecte l’exercici anterior, tal i com es va comprometre l’Ajuntament quan a mitjans del 2017 es va
produir una no desitjada pujada d’aquest
impost degut a la regularització cadastral
del 7%. La reducció del rebut de l’IBI serà
del 5,2% al 2018 respecte a l’any anterior,
segons es va aprovar en el Ple del 4 de
gener de 2018.
El regidor va mencionar també que s’han
inclós al pressupost uns ingressos extraordinaris provinents de la plusvàlua per
la futura venda de l’Hotel Colon i de la
venda d’un terreny municipal previstes
durant el 2018. Baró va justificar la seva
inclusió citant que l’equip de govern té
indicis clars d’aquestes potencials vendes
durant l’exercici del 2018, tot i fent referència a la normativa que evitaria utilitzar
aquests possibles ingressos per a serveis

en el cas de no tenir-los contemplats en
el pressupost.
Òscar Baró va explicar els programes
d’inversió previstos de realitzar durant
l’exercici econòmic de 2018, tot incloent
els projectes que el govern té la voluntat de portar a terme, però recordant que
bona part no es podran realitzar el 2018
si no arriben els ingressos extraordinaris
citats (fruits de la venda de l’Hotel Colon i del terreny municipal) o arriben a
finals d’any. Concretament, va xifrar en
un 4,69% la reducció en la despesa corrent del pressupost que hauran de fer,
si finalment no arribés cap d’aquests
ingressos.
D’entre les inversions per a les quals es
preveu rebre subvencions de la Diputació
de Barcelona en destaquen: la finalització de les obres a l’Escola Sagrada Família
amb un import de 105.000 euros, arranjaments en la instal·lació del pavelló municipal amb un import de 50.000 euros, i
obres de millora a l’Escola bressol amb un
import de 9.000 euros.
Segueix a la pàgina 4 >>
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D’entre les inversions amb despesa corrent i supeditada als ingressos extraordinaris en destaquen acondicionar el
pàrquing de la N-II que suposa una inversió de 12.000 euros (aquestes obres
formen part d’un pla de mobilitat que es
portarà a terme a partir del 2018), una
millora de les instal•lacions informàtiques de l’Ajuntament que suposen una
inversió de 20.000 euros, la modernització de l’enllumenat públic amb 20.000
euros, i algunes obres de pavimentació
de carrers amb ubicacions i imports per
determinar. Òscar Baró va destacar que
l’import fixat per a aquesta última inversió es fa per quadrar el pressupost
comptant amb els ingressos extraordinaris, i que en qualsevol cas quedaran
lluny de consumir tal import.
El regidor va explicar el percentatge
del pressupost que es preveu dedicar a
cada regidoria, indicant que l’equip de
govern seguirà treballant d’igual o millor
manera per a la prestació dels serveis
en totes les àrees.
Òscar Baró va destacar també algunes
de les despeses de cada àrea. En l’Àrea
d’Hisenda va voler recordar que el proper any caldrà dedicar 587.000 euros al
pagament dels prèstecs a llarg termini
(per les plaques fotovoltaiques i el pla
de pagament a proveïdors), i que l’import va augmentar en un 30% des del
2016 (xifrat en 453.000 euros) degut a
la finalització dels períodes de carència
que hi havia per a aquests prèstecs.
Joaquim Arnó va donar diverses raons
per al vot en contra del PDeCAT als pressupostos del 2018. El grup municipal del
PDeCAT va mostrar el seu desacord en
les prioritats de la despesa del pressupost, que va titllar de “vaguetats”. D’altra banda, Arnó va criticar de desmesurades la previsió de les plusvàlues de
la venda de l’Hotel Colon i la venda del
terreny municipal, argumentant que
són ingressos no garantits i variables.
Pel que fa a les despeses, l’equip del
PDeCAT va mostrar-se contrari davant la
decisió de no invertir recursos en la renovació del Centre d’Atenció Primària, el
Casal d’Avis, la insonorització de la N-II i
el trasllat de la bomba d’aigua de l’Hotel
Colon, i va criticar també l’augment en
partides de comunicació entre d’altres
qüestions. Especial rellevància van tenir
les preguntes sobre la falta de recerca
de subvencions per part d’altres administracions que podrien anar destinades
a la millora del poble. Arnó també va
destacar la falta de recursos destinats
a l’Àrea d’Ensenyament. Finalment, va
objectar la partida destinada a l’estudi
del Parc Maragall.
Al seu torn Rosa Pou, alcaldessa de Cal4

DESPESES

% Press. Despeses

Import Press. Despeses

Capítol 1 Personal

32,67 %

1.746.038,00 €

Capítol 2 Despesa corrent

36,67%

1.959.859,00 €

Capítol 3 Interessos

0,53 %

28.500,00 €

Capítol 4 Subvencions

5,59 %

298.540,00 €

Capítol 6 Inversions reals

13,54 %

723.557,00 €

Capítol 8 i 9 Desp. financeres

10,99 %

587.398,00 €

TOTALS		

5.343.892,00 €

Percentatge Pressupost Despeses per capítols

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– eltemadelmes

INGRESSOS

% Press. Ingressos

Import Press. Ingressos

Capítol 1 Impostos directes

51,85 %

2.254.500,00 €

Capítol 2 Impostos indirectes

1,12 %

60.000,00 €

Capítol 3 Taxes i altres ingressos

17,31 %

924.950,00 €

Capítol 4 Subvencions

14,74 %

787.850,00 €

Capítol 5 Ingressos patrimonials

8,54 %

456.500,00 €

Capítol 6 Inversions reals

3,37 %

180.000,00 €

Capítol 7 Transferències de capital

3,07 %

164.000,00 €

TOTALS		

5.343.892,00 €

Percentatge Pressupost INGRESSOS per capítols

des, va argumentar que s’està treballant
per tal de crear una escola digna tant
a nivell estructural com en matèria de
projecte educatiu, amb més de 300.000
euros destinats fins ara a remodelar
l’Escola Sagrada Familia i l’Escola Bressol. Pou va aprofitar per recordar a Arnó
que l’edifici de la Fundació Mercedes
Torras està declarat en ruïnes i que durant els 9 anys en els que el PDeCAT va
estar al govern no s’hi va fer res. Pel que
fa al tema del trasllat de la bomba d’aigua davant de l’Hotel Colon, l’alcaldessa
va recordar a Arnó que tampoc era una
prioritat quan el PDeCAT governava i va
posar de manifest la poca transparència durant el govern anterior del PDeCAT sobre els problemes de legionel·la
a l’Hotel. Rosa Pou també va desmentir
que les previsions ratllessin la imprudència, argumentant que un pressupost
no compromet a cap despesa fixa i que
si no hi ha diners per fer alguna de les
actuacions, el govern és el primer interessat en no fer la despesa. Pou va
acabar el seu parlament tot dient que
amb el volum d’instàncies que presenta el grup PDeCAT l’únic que s’intenta
és dinamitar el correcte funcionament
de l’Ajuntament. Sobre les subvencions
que el govern municipal no ha acceptat,
Pou explica que la subvenció a la qual
fa esment Arnó obligava l’Ajuntament a
posar 400.000 euros dels quals no disposava, degut al fort endeutament en el
que es van trobar el Consistori.
Miquel González, regidor d’Urbanisme,
va replicar al PDeCAT que mentre ells
estaven al govern no es van ocupar ni
del Casal d’Avis ni de l’edifici Mercedes
Torras, tot deixant-lo en l’actual estat
de ruïnes en el que es troba. També va
explicar que la insonorització de la N-II
no és una prioritat de l’actual govern per
fer-ho amb fons propis i que, tal i com ja
s’ha exposat en passats plens, això és
una qüestió que no pertany als pressupostos municipals. González també va
aprofitar per afirmar que el passat govern del PDeCAT va deixar en una ruïna
econòmica l’Ajuntament i que des del
govern s’està treballant per posar ordre
a les finances.
Al seu torn, Òscar Baró va explicar que
s’havia enviat tota la informació necessària i va recordar l’objectiu de les
comissions informatives que serveixen
per resoldre qualsevol dubte. Baró va
finalitzar la seva intervenció amb dues
dades: La primera, el deute de l’Ajuntament que el govern del PDeCAT va deixar a principis del 2016 era del 99,3% i
que ara se situa en el 72%. La segona,
el període de pagament a proveïdors,
que ara és de 33 dies, i que a principis
del 2016 era al voltant dels 120 dies.
Segueix a la pàgina 6 >>
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Percentatge Pressupost Despeses per Regidories

REGIDORIES

Operacions
Corrents

Oprecacions
Capital

% Total
Despeses

Import Total
Despeses

HISENDA

162.498,00 €

587.398,00 €

14,03 %

749.896,00 €

SERVEIS PUBLICS

627.259,00 €

22.000,00 €

12,63%

674.959,00 €

URBANISME I HABITATGE

183.703,00 €

524.100,00 €

13,98%

747.010,00 €

CULTURA

146.526,00 €

3.500,00 €

3,09%

165.026,00 €

PROMOCIÓ ECÒMICA
TURISME I TERMALISME

164.613,00 €

0,00 €

2,06%

110.213,00 €

ACCIÓ SOCIAL

238.222,00 €

0,00 €

3,88%

207.603,00 €

ESPORTS I JOVENTUT

163.365,00 €

50.000,00 €

4,74%

253.365,00 €

COMUNICACIÓ I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

115.275,00 €

0,00 €

1,34%

71.825,00 €

ENSENYAMENT

198.506,00 €

105.000,00 €

5,68%

303.506,00 €

SALUT

10.300,00 €

0,00 €

0,19%

10.300,00 €

GOVERN LOCAL

700.601,00 €

12.000,00 €

13,12%

701.163,00 €

SERVEIS PÚBLICS I
MEDI AMBIENT

1.297.026,00 €

32.000,00 €

25,24%

1.349.026,00 €

TOTAL				
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5.343.892,00 €
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Llum verda
a l’última
fase de
rehabilitació
de l’Escola
Les obres es duran a
terme al llarg del 2018

El projecte integral de rehabilitació de

l’Escola Sagrada Família avançarà una
passa més aquest 2018. Està previst que
durant el 2018-2019 s’iniciïn les obres que
corresponen a l’última fase del projecte
executiu general del centre.

Les obres d’execució que s’han de desenvolupar en aquesta fase, que contempla
diferents actuacions, són: els tancaments
de les finestres, el sostre i la millora del
gimnàs de la planta baixa. Aquests treballs són la continuïtat de les obres realitzades en les dues fases anteriors i es
duran a terme amb una subvenció de la
Diputació de Barcelona de les meses de
concertació. Fins ara, les millores fetes al
llarg del 2017 a l’Escola Sagrada Família
han consistit en el reforç de les plaques
de revestiment de façanes, la substitució
de fusteries practicables, feines de manteniment d’elements metàl.lics exteriors,
l’actuació de millora del comportament
tèrmic de l’edifici, com la rehabilitació in-

tegral de revestiments, sanitaris i instal.
lacions dels serveis.
La rehabilitació de l’escola, en tant que
element clau del projecte educatiu és
una aposta decidida de l’equip de govern
de l’Ajuntament i un projecte transversal
que engloba totes les àrees. Segons l’alcaldessa, Rosa Pou, “Volem una escola
digna i anirem fent les passes necessàries per aconseguir-ho”.
7
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Es retiren els pins de la
baixada de Sant Vicenç
pel perill de caiguda
Les feines d’extracció dels
pins van durar tres dies

El passat 22 de novembre la Regidoria de Via Pública de l’Ajun-

tament de Caldes va començar els treballs de retirada dels pins
situats a la baixada de la carretera de Sant Vicenç. La ubicació
dels pins i el seu creixement inclinat suposaven un perill de
caiguda sobre el pàrquing dels Eucaliptus, explica Joan Baró,
regidor de Via Pública. És per aquest motiu que l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac va contractar el servei de retirada d’aquests pins
per evitar així possibles greuges tant a vianants, cotxes aparcats
com a la via pública. Van caldre tres dies sencers per realitzar les
feines d’extracció.
Segons la Regidoria de Via Pública, en total es van arrencar una
vintena de pins per l’elevat risc de caiguda sobre el carrer i s’han
evitat, d’aquesta manera, futurs desperfectes.

Obert el procés de licitació de les parades del Mercat
Municipal de Caldes i del mòdul del Parc Joan Maragall
Els processos de licitació del mercat i del mòdul
finalitzaran el pròxim dia 29 de gener a les 14:00

Durant el Ple ordinari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrat el dia 27 de novembre es va aprovar per unanimitat de tots
els grups municipals, l’expedient de contractació que ha de regir
el procediment obert de la concessió demanial de l’ús privatiu
del mòdul número 3 del Parc Joan Maragall i de les parades vacants P-3 i P-6 del Mercat Municipal, cadascuna associada a un
magatzem auxiliar.
Les concessions demanials s’atorgaran per un termini màxim de
vint anys, i hi haurà un cànon anual per la concessió fins a la
seva finalització. Aquest cànon s’actualitzarà durant el primer
trimestre de cada exercici aplicant l’índex de preus al consum
(IPC) per a Catalunya de l’any anterior.
Els processos de licitació del mercat i dels mòduls finalitzaran el
proper dia 29 de gener a les 14:00. Podeu consultar el plec de
clàusules de la licitació de les parades i el mòdul a la Seu Electrònica (http://caldetes.eadministracio.cat/).
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mar. De manera automàtica, l’aplicació
detectarà les coordenades UTM exactes
en les quals s’ubica el desperfecte. El següent pas és adjuntar una fotografia de
la incidència amb una breu descripció. Ja
només faltarà pitjar el botó “enviar”. Una
vegada enviada, el personal de l’Ajuntament rebrà la notificació del desperfecte
comunicat. El ciutadà rebrà una notificació al seu telèfon sempre que es produeixi algun canvi en l’estat de la incidència
que hagi comunicat prèviament. L’usuari
també podrà plantejar qualsevol consulta
de caràcter mediambiental. Per poder realitzar aquestes preguntes, s’ha d’escollir
l’opció “Fes la teva consulta” a la pantalla
inicial de l’aplicació. En un termini màxim
de 24 hores, l’usuari tindrà una resposta
per part d’un equip d’experts en la matèria, de manera totalment gratuïta.

Incidències de la
via pública, per
la Línea Verde
Una APP que et permet
comunicar incidències de
la via pública directament
a l’Ajuntament de Caldes

E

ls veïns i veïnes de Caldes podran posar en coneixement de la Regidoria de
Via Pública, amb Joan Baró al capdavant,
els desperfectes i/o incidències que detectin a la via pública tals com brossa mal
distribuïda, desperfectes en el paviment,
falta d’enllumenat... Es tracta d’una eina
de participació ciutadana per conèixer
les necessitats del municipi i així, poder
donar una solució a les qüestions que es
comuniquin.
Per tal de poder utilitzar aquest nou servei és necessari procedir a la descàrrega
de l’aplicació mòbil de Línea Verde. Per a
això, l’usuari ha d’accedir a Google Play,
Windows Store o APP Store en funció de
la tecnologia emprada en el seu telèfon.
Una vegada trobada l’aplicació, es pot

dur a terme la seva descàrrega de manera gratuïta. A partir d’aquest moment,
l’usuari haurà de seleccionar el municipi
en el qual vol comunicar les incidències.
El procés és molt ràpid i senzill.
Per comunicar una incidència, només
cal prémer el botó “Notifica la teva incidència”. Un desplegable amb les diferents tipologies d’incidències apareixerà
a la pantalla. L’usuari ha de seleccionar
aquella tipologia sobre la qual vol infor-

A més a més, es pot consultar el domini
www.liniaverdacaldetes.cat, on l’usuari
disposa d’un ampli contingut de consultes
mediambientals (guies de bones pràctiques, consells, informació pròpia del municipi, etc...), o fer consultes telefòniques
en l’horari de 9:00h a 18:00h (l’import de
la trucada és de 0,07€/ minut).
Finalment, l’usuari que ho sol·liciti, podrà
rebre comunicacions informatives que
emetrà el propi Ajuntament. També podrà consultar els principals punts d’interès que es troben al municipi.

Bonificacions en la
taxa de la brossa
S

Convocatòria oberta fins al 31 de març

egons l’article 5.1 de l’ordenança fiscal núm.22 de taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac informa que podran gaudir
d’una reducció del 40% aquells contribuents que figurin en el padró
d’habitants que acreditin que els ingressos de la unitat familiar no
superen l’import del salari mínim interprofessional.
L’Organisme de Gestió Tributària estudiarà i resoldrà les demandes.
En cas d’aprovació es procedirà a emetre el cost de la taxa de la
brossa amb la bonificació del 40% ja inclosa.
Les sol·licituds s’han de presentar per instància a Serveis Socials
acompanyades de la documentació pertinent fins al 31 de març.
9
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Com reciclem a Caldes?
A Caldes d’Estrac hi ha cinc tipus de contenidors: orgànic, vi-

dre, paper, envasos i resta. Quan es tracta de residus especials
cal portar-los a la deixalleria. Els veïns de Caldes poden dirigir-se
a la deixalleria de les Tres Viles, ubicada al c/Indústria 36, de
Sant Andreu de Llavaneres, o bé anar a la deixalleria mòbil els
diumenges de 10 a 13:30h a l’esplanada de Can Muntanyà.
Per a la recollida de trastos vells i andròmines cal trucar prèviament al 93 791 00 05.

Com ho estem fent?
Tal i com indiquen els gràfics facilitats per l’empresa concessionària de la recollida de residus GBI, aquest any s’ha recollit
un total de 1.548.360 kg de residus al municipi, un 1,67% més
respecte l’any passat; d’aquests, 641.760 kg corresponen a recollida selectiva que suposa un 41,34% del total (paper, cartró,
vidre, envasos i matèria orgànica) mentre que la recollida no
selectiva, és a dir el rebuig, continua estant per sobre amb un
total de 906.600 kg (el 58,66%).

Recollida domiciliaria ordinària (rebuig)
Aquest 2017 s’ha recollit un 1,84% respecte el 2016 de residus
procedents de la recollida domiciliària ordinària, el rebuig.
Recollida selectiva
S’observa un estancament en el global de l’any. Pugen els percentatges en el reciclatge de vidre un 6,84% i envasos 14,31%
respecte el 2016 però en canvi hi ha un lleuger descens d’un
0,67% en el paper i cartró i un 2,39% en matèria orgànica.

10

Comparant les xifres respecte el 2016, tot i el lleuger augment
del percentatge de la recollida selectiva d’un 1,45%, continuem
fent tot el possible perquè aquestes xifres pugin.
Segons Joan Baró, regidor de Serveis Urbans i Via Pública, l’objectiu per tant de la Regidoria és conscienciar la població de la
importància de continuar reciclant i dipositar els residus correctament al contenidor que pertoca. Cal que durant aquest 2018
augmentin els percentatges de recollida selectiva i evitar deixar
al contenidor del rebuig tot allò que sigui possible. Quant més
reciclem entre tots, més contribuïm a preservar el medi ambient, per un present i per un futur millor... Fem de Caldes un
municipi sostenible!

CRÒNICA ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Enlluernats per Santa Llúcia
i les festes nadalenques

Un cop més va ser el Club de Petanca de Caldes d’Estrac l’en-

carregat d’obrir la programació de la Festa Major Petita el passat
6 de desembre amb el Torneig Social de Festa Major i la tirada
del pernil.

Els primers actes de la Festa van arribar el 13 de desembre, dia
de la patrona de Caldes (Mare de Déu del Remei), al matí, amb
els Jugantots. A l’esplanada de Can Muntanyà els nens i nenes
de Caldes van poder jugar a jocs gegants de fusta com ara les
minibitlles, el minigolf, les súper dames, van construir torres
amb blocs, van endevinar els personatges del qui és qui… Un
matí d’allò més entretingut per a la quitxalla del poble que, en
definitiva, és l’ànima de la Festa Major Petita. El dia va continuar

amb el taller infantil de Nadal a la Fabriqueta (organitzat per
l’associació Fletxa d’Or) on petits i grans van col·laborar per fer
les decoracions de Nadal. Finalment, el dia va acabar amb la
missa solemne de Santa Llúcia i, tot seguit, un rotund èxit de
crítica amb el concert de l’Orquestra Titanium. Des de la banda
sonora del Fantasma de l’Òpera fins a Nessum Dorma, el repertori va ser molt ben rebut pel públic assistent. El concert va
acabar amb el Cant de la Senyera que va fer aixecar el públic de
les seves cadires visiblement emocionats. Degut a que només
una cinquantena de persones van poder gaudir de la qualitat
del grup musical, David Salvà, regidor de Cultura de l’Ajuntament, no descarta tornar a contractar l’Orquestra Titanium per
Segueix a la pàgina 12 >>
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a la pròxima Festa Major. Cal
destacar que aquest concert
de Festa Major Petita es va
fer després que s’anul·lés el
mateix concert durant la Festa
Major d’Estiu passada degut a
la forta pluja.
Els actes de Festa Major Petita van continuar el 15 de
desembre amb l’encesa de
l’arbre de Nadal a la plaça de
la Vila que va donar pas a la
il·luminació de tots els carrers
de Caldes. Tot seguit, petits i
grans van llepar-se els dits
amb la tradicional xocolatada
mentre els alumnes de 6è de
l’Escola Sagrada Família venien manualitats per al viatge de final de curs. El dia va
acabar a les 8 del vespre amb
el Concert de Nadal de “The
Sey Sisters” a la Sala Cultural.
L’ambient festiu, propi de les
cançons de gòspel, i la càlida
interpretació de les components del cor va contagiar un
públic més que entregat.
El dissabte 16 de desembre
al matí els infants de Caldes
van acudir a la cursa popular
Ironkids. A la tarda, la Colla de Diables va preparar un
Correfoc que va fer tremolar
tots els carrers de la vila. En
finalitzar el Correfoc, durant el
sopar de la Colla, el regidor de
Cultura, David Salvà, va atorgar un diploma a l’entitat en
reconeixement de la tasca de
difusió de la Colla de Diables
de Caldes arreu de Catalunya,
que aquest any celebren el
seu 20è aniversari. A la nit la
festa continuava amb les barrakaldes d’hivern preparades
pel Consell de Joves. La festa,
que va tenir lloc a la Sala Cultural i que va comptar amb
l’actuació del grup Andana, el
grup Kalabranda i del DJ Ricku
Vives, va oferir diversió, música i gresca a tots els assistents.

Tradicional pessebre
monumental al
safareig de Caldes
Com cada any quan s’acosten les festes nadalenques
se situa el pessebre monumental en un lloc emblemàtic
de Caldes d’Estrac. Igual com
l’any passat, el pessebre es va
instal·lar al safareig de Caldes,
des d’on es podia apreciar
gràcies al treball de la Brigada
12
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Municipal, que es va encarregar de col·locar les peces.
El diumenge 17 de desembre,
els Gegants van ser els autèntics protagonistes del matí. A
l’esplanada de Can Muntanyà,
a partir de les 10h del matí, els
nens i nenes van anar a donar menjar al Tió. Després, a
les 11:30h el Gegants van iniciar el cercavila amb les colles
convidades d’Aiguafreda, Balsareny, Calafell, Canet, Pallejà,
Sant Andreu de Llavaneres i
Sarrià, amb un recorregut que
començà a l’esplanada de Can
Muntanyà i va seguir pels carrers del poble fins acabar a la
plaça de la Vila. Després de la
tradicional ballada de tots els
Gegants a la Sala Cultural, la
Jornada va acabar amb l’espectacle infantil El llop ferotge a càrrec de la companyia
del Príncep Totilau.
Les activitats de la Festa Major Petita van seguir el dimarts 19 de desembre amb
l’Hora del Conte a la Biblioteca
de Can Milans i el dimecres
20 de desembre amb l’emotiu
concert de Nadal dels alumnes de l’Escola Sagrada Família. El cap de setmana els
actes van començar amb el
tradicional Festival de Patinatge de Nadal on van destacar especialment l’actuació de
Carla Escrich, que va realitzar
la mateixa coreografia que va
portar el passat 2017 a la competició Mundial de Nanjing.
Un cop acabades les actuacions, l’alcaldesa Rosa Pou i el
regidor d’esports David Salvà
van lliurar un obsequi a Carla
Escrich, com a reconeixement
pels mèrits assolits en aquest
2017. El cap de setmana va
acabar amb un personatge
molt especial, el Tió, que va
voler traslladar la seva residència habitual a un lloc on es
trobava més còmode, l’esplanada de Can Muntanyà. Allí, a
les 11 del matí del dissabte 23
els nens i nenes el van fer cagar a cop de bastó.

La cavalcada dels
Reis Mags omple els
carrers de Caldes
Els Reis Mags van estrenar dues noves carrosses
construïdes especialment per a l’ocasió

El 5 de gener a les 18h es van començar a omplir els carrers
de Caldes per rebre a Ses Majestats els Reis Mags d´Orient.
Com ja és habitual, els patges dels tres Reis Mags Melcior,
Gaspar i Baltasar, van encapçalar la desfilada marcant el ritme a sobre dels cavalls. A continuació es van obrir pas cinc
carrosses plenes dels personatges més estimats pels infants
portant caramels per a tothom: des dels dibuixos més clàssics de Disney, com el Mickey, les germanes de Frozen o
la Patrulla Canina, fins a la Peppa Pig i la Bella i la Bèstia,
aquestes dues darreres una novetat d’aquest any.
Finalment van comparèixer els grans protagonistes de la
festa: Melcior, Gaspar i Baltasar, que van assistir a la desfilada a sobre de tres carrosses noves construïdes especialment per a l’ocasió gràcies a l’equip de voluntaris encarregats d’organitzar la benvinguda.
Després de la cavalcada que va finalitzar a la plaça de la
Vila, l´alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, va lliurar la clau màgica als reis perquè poguessin repartir els regals a tots els
nens. Tot seguit els nens van poder lliurar personalment les
seves cartes a Ses Majestats.

Des de l’Ajuntament de Caldes es vol destacar la implicació de totes les entitats que
han fet possible la Festa Major
Petita d’enguany amb el seu
esforç i il·lusió i tots aquells
que han participat de la màgia
d’aquests dies a Caldes.
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Tot preparat per rebre la Pesolada
A

La cita gastronòmica per excel·lència de Caldetes s’iniciarà amb un
acte a la Sala Cultural on tindran cabuda el cinema i la gastronomia

rriba la cita gastronòmica per excel·lència a Caldes d’Estrac: la Pesolada. L’audiovisual i la gastronomia tornen a donar-se la mà a Caldes d’Estrac per presentar
la que serà la 24a edició de la Pesolada, una iniciativa promoguda des de l’Ajuntament de Caldes i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. L’acte
d’inauguració tindrà lloc el pròxim 3 de març a la Sala Cultural de l’Ajuntament a les
12 del migdia i tothom està convidat a assistir-hi.
Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, i Òscar Baró, regidor de Turisme i Promoció Econòmica seran els encarregats de donar la benvinguda a tots els assistents, en especial
als restauradors de Caldes que portaran una degustació de tapes amb el pèsol com
a protagonista, i a tots els participants de la 3a Mostra de “Videopèsols”.
En primer lloc es visualitzaran les obres que s’hagin presentat al concurs dels Videopèsols, una convocatòria que es va posar en marxa durant el 2016 per animar
tots els aficionats i professionals del món audiovisual a realitzar vídeos de curta
durada que tinguessin el pèsol com a element destacat, i que aquest any arriba a
la tercera edició. Des de l’Ajuntament de Caldes, s’anima tots els creadors i creadores perquè realitzin obres en vídeo que tinguin com a element comú el pèsol, i al
mateix temps, s’inspirin en la població i l’entorn de Caldes d’Estrac. La convocatòria
romandrà oberta fins al 10 de febrer. Encara hi sou a temps!
Després del passi dels vídeos, com a les altres edicions del certamen, es procedirà
al lliurament dels premis i els restauradors oferiran una degustació amb receptes
basades en el pèsol per a tots els assistents.
Tots aquells interessats a saber-ne més detalls, manteniu-vos atents al web municipal i a www.videopesols.cat.

S’edita el primer
catàleg comercial
de Nadal de Caldes
El Catàleg ja ha estat editat
dues vegades al municipi
de Llavaneres i compta amb
una àmplia participació
del comerç de Caldes

L

a Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme s’ha adherit, com a
prova pilot, a editar conjuntament amb
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres el catàleg del comerç per tal de fer
més visible l’oferta comercial local i de
proximitat durant la campanya de Nadal.
El catàleg ja ha estat editat dues vegades
al municipi de Llavaneres i compta amb
una àmplia participació del comerç. Per
això Òscar Baró, regidor de la corresponent àrea, espera que, després d’aquesta
prova pilot, el catàleg tingui una major
acollida entre els comerços caldencs en
futures edicions, i alhora esdevingui una
eina que ajudi a dinamitzar i promocionar
el comerç local.
Aquesta inciativa rep el suport de la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg
de serveis del 2017 dins el programa d’estratègia del teixit comercial, en concret el
recurs d’accions de promoció comercial
en cooperació amb d’altres Ajuntaments.
El catàleg es va començar a repartir el
cap de setmana del 9 de desembre i s’ha
previst una tirada de 7.500 exemplars
que es repartiran a totes les llars i comerços participants de Caldes d’Estrac i Sant
Andreu de Llavaneres.
Fullejant les pàgines hi trobareu un munt
de propostes, que estan a tocar de casa i
que us poden servir per fer un bon regal o
elaborar una elegant decoració de Nadal,
a més de variades opcions per menjar bé,
per vestir-vos, per tenir cura de la vostra
pell i el vostre cos, per fer esport, per parar la taula o estar a l’última en imatge i
tecnologia.
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L’Ajuntament realitza una campanya informativa
de consum entre els comerços de Caldes d’Estrac
La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme a través de la Diputació de Barcelona està duent a terme una campanya informativa de consum entre el col·lectiu de comerços
de Caldes d’Estrac. La campanya es titula “Requisits mínims
exigibles als establiments pel que fa a la informació als consumidors”.

Aquesta iniciativa consisteix a donar informació, comprovar en
el mateix establiment l’acompliment de la normativa i donar assessorament sobre horaris comercials, fulls oficials de reclamació, exhibició dels preus de venda al públic i els justificants de
pagament, entre d’altres aspectes.
El personal de l’empresa Sistemas Medioambientales adjudicatària de l’encàrrec de gestió ha dut a terme aquest desembre les
tasques encomanades.

PROPOSTES COMERCIALS

CA L’ADELA

Botiga de menjar preparat i xarcuteria
Ca l’Adela és una xarcuteria centenària de Caldes que després d’un
temps tancada al públic va obrir de nou les seves portes de la mà
d’en Toni Mont i en David Molina, actuals propietaris, el passat 4
de desembre. Un cop dins la botiga, descobrim un espai innovador que manté l’essència d’artesania que caracteritzava l’antiga Ca
l’Adela. “La inauguració va ser tot un èxit. Va venir tanta gent que
no hi cabíem”, comenten els propietaris. Ca l’Adela no ofereix només embotits i formatges de qualitat. Aquí es venen vins i caves,
conserves, aperitius i menjar per emportar (com canelons, croquetes, hamburgueses… tot fet a casa). “Ens centrem sobretot en la
qualitat del producte però, a la vegada, volem que sigui assequible.
Pretenem trencar amb aquell pensament que molt sovint es té
de que si compres productes envasats al supermercat et sortirà
més barat. La nostra filosofia és totalment diferent. Volem que,
per exemple, la mare d’en David o el meu pare puguin comprar
aquí en el dia a dia, al tall, i sense perdre ni un bocí de qualitat”,
explica en Toni.
Adreça:
Camí Ral, 19
Telèfon: 937 910 157
Facebook: https://www.facebook.com/caladelacaldes/
Instagram: @caladelacaldes
Web: http://caladela.com/es/
Horari comercial: de dimarts a dissabte 10:00 a 14:00 i de
17:00 a 20:00. Diumenge de 10:00 a 14:00. Dilluns tancat

Molts caldencs i caldenques segur que coneixen el nom d’Adela. I és que
aquest comerç va obrir les seves portes l’any 1931 de la mà de la senyora
Quimeta. “Aleshores era una botiga d’ultramarins”, comenta en David. Amb
el temps, és la neboda de la Quimeta, l’Adela, i el seu marit, en Miquel, que
prenen la botiga i d’ells passa a mans del seu fill, en Miquel i la seva esposa
Dolors. Amb els anys, en Pere, fill dels anteriors, n’agafa les regnes fins que
traspassa el negoci a en Toni i en David, actuals propietaris. “Volíem mantenir l’artesania de Ca l’Adela i, a la vegada, oferir un espai ple de sorpreses”,
conclou en Toni. De cara al futur, en David i en Toni tenen la intenció de
potenciar el menjar per emportar i millorar el coneixement i la importància
de la qualitat del producte i del menjar saludable.
mocionar el teu comerç
Si estàs interessat a pro a’t en contacte amb
al butlletí municipal, pos reça electrònica:
nosaltres a través de l’ad

premsa@caldetes.cat
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Abans de començar el
Festival i amb motiu del Dia
Internacional de l´Eliminació
de la Violència contra la Dona,
es va llegir un manifest al·lusiu
a aquesta problemàtica
el ritme. També cal mencionar “Peres”,
el presentador i animador del festival, i
Karlos Kosas que juntament amb Lourdes
Fulgerona van representar la KARLIZERIA,
una obra de poesia còmica.

Bona acollida de públic del
primer Festival de l’Humor que se
celebra a Caldes, l’Estracanada
El primer Festival de l’Humor que es

va celebrar a Caldes d’Estrac el passat
25 de novembre a la Sala Cultural, l’Estracanada, va tenir molt bona acollida
entre el públic assistent. La sala es va
decorar com un cabaret, amb taules i cadires a la banda del públic i un escenari

per a les actuacions còmiques de la nit.
L’actuació més destacada va ser la del
trio còmic “Las Oh Diosas!” format per
Marta al teclat, Mina al contrabaix, ukulele i clarintet i Marion a la percussió. El
públic s’ho va passar d’allò més bé acompanyant les cançons del trio tot marcant

Es clausura el primer taller
d’escriptura amb èxit de
participació i implicació
Degut a la bona sinergia entre mestre i alumnes,
es preveu una segona edició l’any vinent

E

s clausura el primer taller d’escriptura per a adults organitzat
a Caldes amb un bon èxit de participació. 17 caldencs han deixat
volar la imaginació tot practicant l’art de l’escriptura en les sis
sessions que ha durat aquest taller i que va finalitzar el passat novembre. La idea d’aquest curs és fomentar la participació
d’adults a la pròxima mostra literària que se celebrarà a Caldes
durant la primavera. “El curs ha estat una experiència intensa i
molt divertida. M’ha sorprès la qualitat dels textos, el nivell de
participació i la implicació de la gent”, assegura Francesc Hernàndez, mestre del taller d’escriptura.
Segons Hernàndez, tothom porta un autor, una història a dins
que val la pena ser explicada. “Cal intentar-ho. Escriure pot ser
divertit i terapèutic, podem escriure pensant a fer una novel·la
o simplement recollint experiències per deixar als nostres néts.
Podem convertir en històries allò que hem après o donar forma
de conte o poema les emocions. Hi ha mil possibilitats”, explica
el mestre.
Aquesta iniciativa literària s’emmarca dins “Calderart”, el Cicle d’Arts Escèniques i Culturals de Caldes. Es tracta d’un programa promogut per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament amb
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L’Estracanada va ser una iniciativa conjunta de l’Associació Cultural Camí Ral
39-Verdura i Cultura i Amics del Teatre.
En aquest sentit, el regidor de Cultura,
David Salvà, valora molt positivament la
col·laboració entre entitats del poble i assegura que se n’organitzarà una segona
edició. L’Associació Verdura i Cultura espera també repetir l’any que ve perquè
“fer riure és cultura i sobretot ART”.
Abans de començar el Festival i amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació
de la Violència contra la Dona, es va llegir el manifest contra la violència de gènere, on es va recalcar que aquest no és
només un problema de les dones, és un
problema de tothom. En aquest sentit, la
façana de l’Ajuntament de Caldes es va il·
luminar de color fúcsia per lluitar i denunciar la persistent violència contra la dona
que contamina tant sectors de la societat.

la col·laboració de la Biblioteca Can Milans. Des de l’Àrea de
Cultura s’impulsa diferents propostes artístiques destinades a
enriquir la cultura de Caldes, com poden ser tallers de cant coral, activitats teatrals, etc.
Tot i que no és segur, i degut a la bona sinergia entre mestre
i alumnes, la directora de la Biblioteca Can Milans, Tamara Alfaro, assegura que s’intentarà repetir l’experiència del taller
l’any vinent. Així mateix, el mestre s’afegeix al clam ja que
“estaria molt bé repetir. L’alta participació ha demostrat que
hi ha interès en l’escriptura en el poble, i hi ha nivell a Caldes.”
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“Mare mortum”, una exposició
sobre el drama dels refugiats
sacseja les consciències a Caldes
La inauguració de la mostra que va tenir lloc el diumenge
10 de desembre a la Fabriqueta va ser tot un èxit

La presentació de la mostra, a la que van acudir una trentena de per-

sones, va anar a càrrec de Roser Alsina Ruzafa, membre de la Plataforma Cívica de Caldes, Laura Aloy, regidora d’Acció Social i el propi
artista Julio Borg. Alsina va aprofitar l’acte per recordar que “La Plataforma”, organitzadora de l’exposició, és una associació transversal que crida
associacions i particulars a l’acció reivindicativa o de protesta i sorgeix
sempre i quan és necessària.

Mare mortum és una mostra de pintures acríliques i d’una peça escultural de l’artista Julio Borg, realitzades pensant en la tragèdia d’una part
important dels mal anomenats “refugiats”, que vénen del sud cap al nord
i que arrisquen les seves vides en una incerta travessia del mar Mediterrani, fugint de la injustícia i de les guerres. Segons el mateix artista,
el Mediterrani és “un contenidor de civilitzacions mil·lenàries, vaixells
i cossos que suren a la deriva”. Mercè Artigas, també membre de La
Plataforma, explica que “es tracta d’una exposició especial i per això la
Plataforma Cívica de Caldes la va apadrinar, ja que és una manera de recordar els que perden la vida intentant trobar una alternativa a la guerra,
el perill i la injustícia en els seus països d’origen”.
“La Plataforma” és una associació de Caldes molt involucrada en el drama que viuen els refugitas. Tant és així, que el maig del 2017 va tancar
i barrar el pas a la Riera de Caldes en un acte simbòlic i el juliol de 2017
va instal·lar un simulacre de cementiri marí a la platja de Caldes “pensant
en els anomenats “refugiats” que, de fet, no troben refugi a Europa quan
aconsegueixen sobreviure al viatge. Gairebé sempre troben rebuig i repressió”, assegura Artigas.

Mare mortum es va poder veure a la Fabriqueta fins al 23 de desembre
de manera gratuïta.

Un laboratori de
creació i art autòcton
a la Fundació Palau
L’exposició fotogràfica TerraLab es podrà visitar fins el 4 de
febrer a la Fundació Palau

El dissabte 18 de novembre es va inaugurar a

la Fundació Palau, de Caldes d’Estrac, la tercera
exposició de terra-lab.cat: LA CAMBRA FLUIDA,
obra de l’equip integrat per Marta Dahó, comissaria de fotografia, Blanca Viñas, fotògrafa i Román
Yñán, fotògraf.
Terra Lab és un laboratori de creació visual sobre el territori català que va guanyar el primer
Premi Lluís Carulla, el 2015, per a l’estímul d’un
projecte cultural, dotat amb 100.000 euros. Amb
aquests diners i l’ajuda del departament de Cultura s’han produït deu treballs en què sempre han
col·laborat dos artistes visuals i un creador d’altres àmbits, des de la música a la filosofia, amb
el denominador comú d’haver nascut després del
1968. Aquest 2017 l’exposició Cambra Fluida mostra els resultats públicament d’aquest projecte.
En un any i mig, 30 autors visuals i culturals organitzats en 10 equips de treball han desenvolupat 10 projectes, associats a diferents conceptes
i llocs repartits per tot el territori català, per tal
d’actualitzar-ne l’imaginari. L’equip composat per
Dahó, Viñas i Yñan és un d’aquests equips que
integren Terra-Lab.
Durant la inauguració van assistir una setentena
de persones on van destacar els parlaments de
l’alcadessa Rosa Pou, Maria Choya, directora de
la Fundació Palau i els tres participants de l’equip
Cambra Fluida. L’exposició es podrà visitar a la
Fundació Palau fins el 4 de febrer de 2018.
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Un Festival
de Nadal
amb
patinatge
d’alta
volada
El passat divendres
22 de desembre va
tenir lloc el Festival
de Nadal del Club
de Patinatge de
Caldes d’Estrac

L’acte va arrencar amb una

gran obertura per part dels
i les patinadores del Club de
Patinatge de Caldes.Tot seguit, durant la primera part
del Festival es van succeir les
actuacions de les patinadores
de Solo Dance, el grup d’extraescolars (pollets), Xou inici-

ació (sóc com sóc) i també de
la patinadora convidada Carla
Méndez del Club de Patinatge
de Santa Eulàlia de Ronçana.
Durant la segona part, va ser
el torn del grup d’iniciació D
(pingüins), iniciació C, B i A
(lloros) i el grup convidat de
Sta. Eulàlia de Ronçana. Per
finalitzar, la patinadora mundialista de Caldes, Carla Es-

crich, va realitzar la mateixa
coreografia que va portar el
passat 2017 a la competició
Mundial de Nanjing. Després,
el grup de Xou Petit va presentar el ball que portaran
aquest gener al campionat
de Barcelona.
Un cop acabades les actuacions, l’alcaldesa Rosa Pou i el
regidor d’Esports David Salvà

van lliurar un obsequi a Carla
Escrich, com a reconeixement
pels mèrits assolits en aquest
2017.
El Club de Patinatge de Caldes
també va fer entrega d’un seguit de plaques als diferents
tècnics. Tot plegat una gran
festa per als i les patinadores i
els allí presents, que van gaudir de tot un espectacle.

Bon final de 2017 per als
equips de handbol de Caldes
Abans de Nadal tocava tancar les competicions
amb un cap de setmana intens, amb tres
victòries i un empat dels equips sèniors

El sènior de handbol masculí per fi va trencar la mala ratxa i
va aconseguir un triomf necessari, després de tres derrotes seguides. No va ser fàcil perquè durant la primera part la defensa
no va estar encertada. El Parets B, l’equip contrari, va arribar
al descans amb 16-17 favorable. A la represa, la defensa dels
de Caldes va estar millor, pressionant més, tot i tenir dificultats
per frenar el pivot visitant. A falta de deu minuts per acabar el
partit es va aconseguir un avantatge de quatre gols que es va
saber gestionar bé fins al final. El resultat, 31 a 28 a favor dels
caldencs. Per la seva banda, el sènior Atlètic de Caldes es va
desplaçar a la pista del penúltim classificat, Vilablareix, on va
sumar dos punts importants que el mantenen en zona d’ascens
directe. L’equip caldenc va batre el contrincant amb 33 punts a
favor i 30 en contra. D’aquesta manera, s’allarguen 6 partits la
ratxa sense perdre.
Pel que fa a l’equip femení, van jugar i guanyar el partit ajornat
amb l’Ascó B-Móra la Nova. Un partit molt complet des de l’inici, en el qual les noies de Bernat Batlle van superar el conjunt
ebrenc amb solvència i sobretot amb una gran primera meitat.
L’endemà, van acusar una mica l’esforç, però van aconseguir refer-se d’un mal inici (8-4 advers) per acabar remuntant i salvant
un punt a la visita a Cornellà. Des de l’Ajuntament de Caldes,
desitgem als equip de handbol de Caldes de les diferents categories un 2018 ple de victòries.
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DESTAQUEM...
EXPOSICIÓ:

L’accidental
Ali SMITH
(NOVEL·LA)

Barcelona: Raig Verd, 2017.
Una família s’instal·la a una casa de camp
a Norfolk durant tres mesos perquè la
dona i mare de la família pugui acabar la
seva nova obra. Després arriba l’Amber,
una dona de qui no en saben res però que
modifica les seves rutines i la seva realitat.
L’Amber oferirà noves perspectives sobre
les seves vides i els seus secrets però… Qui
és ella? A qui han obert la porta de casa
seva? Atrevidament intel·ligent i escrita
amb una irresistible aroma de lirisme i
saviesa, L’accidental explora la naturalesa
de la veritat, el paper i la necessitat dels
canvis i el transformador poder de saber
explicar històries.
Ali Smith va néixer a Inverness l’any 1962 i viu a Cambridge. Abans de dedicar-se exclusivament a l’escriptura, va ser professora a la University of Strathclyde. Els seus llibres han
rebut nombroses nominacions i premis literaris. Les seves últimes novel·les són There But
For The: A Novel (2011), premiada amb el Hawthornden Prize, Artful (2012), guanyadora
del títol Best Book 2013 al Foyles/Bristol Festival of Ideas, i la novel·la How to be Both
(2014), que ha estat guardonada amb el Goldsmith Prize (2014), el Costa Novel Award
(2014) i el Book of the Year Award (2014) atorgat per la Saltire Society; a més, ha estat
finalista del Man Booker Prize (2014), i està nominada per al Folio Prize 2015.

Prudenci Bertrana: L’ideari
bàrbar. Aurora Bertrana:
El virus de l’aventura
El 2017 va ser l’Any Bertrana i es va commemorar la doble efemèride dels 150 i 125
anys del naixement de Prudenci i Aurora
Bertrana.
Prudenci Bertrana i la seva filla Aurora
Bertrana són dues personalitats prou vinculades literàriament si bé amb una trajectòria vital molt diferenciada que va marcar i complementar la producció literària
d’ambdós autors, amb un comú denominador: la gran càrrega autobiogràfica. La
doble celebració de l’Any Bertrana pretén
evidenciar la complementarietat d’aquesta producció, a la vegada que vol posar de
relleu la individualitat d’un i altre autor,
pare i filla: dues figures singulars del món
literari contemporani.
Exposició produïda per la Institució de les
Lletres Catalanes.
Del 22 de gener al 7 de febrer, a la biblioteca Can Milans.
Horari: de dilluns a divendres, de 15:30 a
20:30 i dissabtes de 10 a 13.
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Junts per Catalunya guanya
les eleccions del Parlament
de Catalunya a Caldes
La segona força més votada a Caldes és
ERC i Ciutadans queda en tercer lloc
La jornada electoral es va tancar amb una participació històrica
a Caldes del 80,09% (1.630 vots emesos), 14 punts per sobre de
les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015.
L’índex de participació a les 6 de la tarda a Caldes se situava en
el 67,51% amb un total de 1.359 vots emesos, la xifra més alta
de totes les eleccions democràtiques a Caldes dels darrers trenta
anys i lleugerament superior a la de les anteriors eleccions al
Parlament de Catalunya del 2015 que, a aquella hora, era de 1.275
vots i del 64,070%.
A Catalunya, les eleccions al Parlament del 2017 també s’han
marcat al calendari com un nou rècord de participació amb un
81,94% de votants, per sobre fins i tot del que és habitual en les
eleccions al Congrés, en què tradicionalment la participació sol
ser més elevada.
Un cop realitzat l’escrutini de les eleccions a Caldes que es van
celebrar el passat 21 de desembre, Junts per Catalunya va resultar ser la força més votada amb un total de 503 vots (30,85%).
La segona força més votada a Caldes va ser ERC amb 412 vots
(25,27%) i en tercer lloc, Ciutadans amb 256 vots (15,7%). PSC es
va situar en quarta posició amb 194 vots (11,90%) per davant de
Catalunya en Comú-Podem que va obtenir 109 vots (6,68%), de
la CUP amb 87 vots (5,33%) i del PP que va aconseguir 42 vots
(2,57%). El Pacma va obtenir 14 vots (0,85%), seguit de Recortes
Cero amb 5 vots (0,30%).

L’Apunt
econòmic

Import pendent
DEUTE A LLARG TERMINI
Creditors (deute amb proveïdors
i administracions públiques)
deutors (TOTAL)
deutors - Liquidacions gestionades
per ORGT
deutors - Generalitat TOTAL
deutors - Diputació
deutors - Altres

a 23/1/16:

a 22/2/17

a 31/12/17:

4.174.966,27 €
1.053.486,83 €
2.109.964,33 €

3.585.090,53 €
406.595,84 €
1.752.657,78 €

3.033.865,91 €

1.356.408,15 €
293.583,05 €
111.595,44 €
348.377,69 €

1.045.401,68 €
265.461,02 €
104.046,57 €
337.748,51 €

1.213.099,47 €

343.124,86 €
1.721.890,93 €
55.296,59 €
1.210.62,24 €
332.432,63 €

Cal destacar que els pics dels imports en “deutors” coincideix amb el moment de la comptabilització dels impostos i taxes de l’any, i que els
pendents de cobrament a dia d’avui estan molts d’ells en període de recaptació voluntària.
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L’IBI a Caldes baixarà en
un 5,2% l’any 2018
Aquest tipus va ser aprovat per unanimitat
pel Consistori de Caldes durant el Ple
extraordinari del 4 de gener
Tot i la nova pujada dels valors cadastrals de Caldes d’Estrac en un 7% el 2018, l’IBI a Caldes baixarà en un 5,2%
respecte al 2017 un cop quedi definitivament aprovat el
nou tipus de gravamen proposat al darrer Ple extraordinari
municipal del 4 de gener.
Aquest tipus va ser aprovat per unanimitat pel Consistori
de Caldes i passarà del 0,88 al 0,78 % quan es tracti de
béns urbans i es mantindrà al 0,62 % quan es tracti de
béns rústics o de característiques especials.
Recentment, l’Estat espanyol ha aprovat el nou coeficient
corrector del 7% (Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de desembre de 2017) que incrementarà el valor cadastral dels
immobles caldencs.
L’Ajuntament de Caldes ha contestat ràpidament al Decret
de l’Estat abaixant el tipus de gravamen municipal per
amortir aquesta nova pujada del 7% i també aconseguir
una rebaixa addicional en compensació per l’increment extra de l’IBI de l’any passat.
El regidor d’Hisenda, Óscar Baró, va afegir que “hem fet
aquesta rebaixa del 5,2% perquè la ciutadania no pagui més
del previst, tal i com ens vam comprometre a compensar
durant 2018 i 2019 l’increment no desitjat de l’any passat”.
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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’Ajuntament
de Caldes ha creat una llista de
subscriptors de manera 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 interessats 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: OAC,
AJUNTAMENT 3A PLANTA,
FUNDACIÓ PALAU, BALNEARI
CALDES D’ESTRAC, COMPLEX
ESPORTIU (PAVELLÓ),
ESPAI JOVE, CASAL D’AVIS
I MERCAT MUNICIPAL
SERVEIS: LA CAIXA, L’ESTANC,
OFICINA DE CORREUS I FARMÀCIA
RESTAURANTS: CAN SUÑÉ,
MAROLA, CAN MANAU, EL
VELLARD, PIZZERIA ESTRAC,
EL TALLER, EL BISTRÓ, LA
TASQUETA I VORAMAR
ALLOTJAMENTS: HOTEL
COLÓN, HOTEL DYNAMIC,
ROMANÍ I CALDESCANS
GUINGUETES: SOTAVENT,
SOLSTICI, MELÉ PLATJA,
LA QUADRA DEL MAR I
OSTRES QUIN RACONET!
BARS: EL NIU, TÊTE-À-TÊTE,
EL PORRONET, 39 VERDURA
I CULTURA, EL METRU, PÀ
I CAFÈ, LA GRANJA, LA
CALA I LA BODEGUETA
BOTIGUES: CAN SERRA,
MÓN SÀ i PERRUQUERIA MJ
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Informar o difamar?
Aquesta és la qüestió
El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac rebutgem de
manera contundent tot el reguitzell
de mentides que omplen les pàgines
de la suposada “entrevista” que el
grup convergent de Caldes es fan a
si mateixos en la seva publicació “El
pedrís”. Reprovem la manca de moral
i ètica dels representants d’aquest
grup al nostre municipi. Tant dels
que lideren aquesta manera de fer,
deplorable, com dels que amb el seu
silenci i vistiplau en són còmplices. Ens
comprometem a allunyar-nos sempre
d’aquesta manera bruta, interessada
i barroera de fer política. I convidem
la població de Caldes a contrastar les
dades falses que omplen de contingut
maliciós i tendenciós cada una de
les respostes. Teniu les portes de
l’Ajuntament obertes, una eina tan
valuosíssima com és el torn de preguntes als plens ordinaris municipals i
a la vostra disposició com a ciutadans
i ciutadanes tota la documentació que
ens acredita. Considerem que mentir a
una població sencera de manera conscient i sense escrúpols de cap mena és
un insult a la intel·ligència de la ciutadania i hauria de ser delicte. Per això
us encoratgem a participar al màxim
de la política municipal, per arribar al
cor de la veritat de totes les coses.
Rebutgem també l’actitud pueril i
victimista dels convergents de no
voler participar en els espais d’aquesta
publicació destinats als grups municipals. I més quan han vist millorar
substancialment l’accés a la informació municipal en comparació amb el
tracte rebut per part d’ells durant
els nostres vuit mesos a l’oposició.
No participarem mai en la partida
d’un joc que no ens porta enlloc.

EL SABER I LA RAÓ
PARLEN, LA IGNORÀNCIA
I L’ERROR CRIDEN
És increïble com algunes maneres
d’actuar de certes persones en la
política local, estan danyant aspectes
prou importants del nostre municipi.
Hem tingut de desmentir constantment
coses d’aquells que l’únic que fan, és
atacar i mentir com estratègia constant
qualsevol acció de l’adversari com a únic
argument per fer política local, com des
de fa anys, ens tenen acostumats, això
els porta a utilitzar un temps que bé
podrien usar-lo en generar un altre tipus
de fer política constructiva en benefici
del municipi, encara que algú vol fer
veure que defensa els interessos dels
veïns/es, la realitat és tot el contrari.
Molts veïns/es ens podem sentir
indignats i enfadats per veure de nou,
la tàctica de certes persones, en tornar
a les disputes impresentables que ja
van utilitzar en el passat i que ara han
implantat altre cop per intentar generar
la crispació interna al nostre poble. És la
política que coneixen, la de desacreditar,
faltant a la veritat i la raó, entorpint
la tasca del actual Govern com a
representants legítims del nostre poble.
Es poden intentar fer totes les lectures
que un vulgui, però la veritat, per molt
que s’intenti canviar, sols té un camí.
Ens podem preguntar si el que persegueixen és el que realment els interessa,
o el que els mou és enveja? sovint és
confonen el seu objectiu personal
amb l’objectiu personal d’altres i són
arrossegats per altres interessos que no
són estrictament els que aparenten ser.
Ara actuen amb el conte de fiscalitzar al
Govern Municipal amb una sola obsessió
malaltissa, com venjança a una moció
de censura. Vostès creuen que qualsevol
regidor a l’oposició hauria d’actuar fent
atacs personals per fer un determinat
tipus de política? Nosaltres creiem
que no. Tenim clar que de cara al futur,
nosaltres no podem oblidar que s’ha
de seguir veient tota l’informació de
les actuacions del Govern anterior, per
poder també fiscalitzar la situació a la
qual ens han portat ells mateixos, ara ells
demanen allò que a ells mateixos se’ls
reclamava i que mai varen respondre
com a Govern municipal anterior.
Als ciutadans els cansa aquestes situacions, el que es demana és que les forces
s’útilzin per treballar en totes aquelles
coses que en veritat beneficiïn a la gent.
La política municipal ha de ser el camí
per generar gestió pública en benefici
d’una societat; no és un mecanisme per
atacar als que pensen diferent i tenen una
altra manera de treballar amb honestedat
al servei dels ciutadans, del servei públic.
“El cor de l’home necessita creure en alguna cosa i és per això que crea mentides
quan no troba veritats en què creure”.

En protesta per la manipulació
informativa persistent del Govern
Municipal i la vulneració dels drets
ciutadans de llibertat d’opinió,
d’expressió i de divulgació de
la informació pública, el Grup
Municipal del Partit Demòcrata
no publicarà més comentaris ni
noticies al “Portada” ni als mitjans
de comunicació municipals, fins
que es resolgui la situació i es
restableixi la lliure circulació de les
idees i de les opinions de TOTS/
ES els regidors/es de l’Ajuntament,
en l’exercici de les seves funcions
de representants democràtics dels
ciutadans i ciutadanes de Caldes.

AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER 2018

2

Divendres

A les 6 de la tarda, a la
Biblioteca Can Milans
Hora del conte: Juguem
a les Paraules
A càrrec de Noemí Caballer
Organitza: Biblioteca
Municipal Can Milans

4

Diumenge

La façana de
l’Ajuntament
s’il·luminarà de rosa
amb motiu del dia
internacional contra el
Càncer

6

Dimarts

(Fins al divendres 9 de febrer)
De les 5 a les 8 h tarda, a
l’Espai Jove
Carnaval a l’Espai Jove
Construcció del rei
Carnestoltes i la carrossa
jove
El Carnestoltes també arriba a
l’Espai Jove. Participa-hi! Per a
més informació: Tel. 93 791 00
05 o joventut@caldetes.cat
Organitza: Àrea de Joventut

7

Dimecres

VISITA ESCOLAR A LA
BIBLIOTECA
A les 10 del matí els nens i
nenes de tercer de l’Escola
Sagrada Família visiten
la Biblioteca Can Milans.
Organitza: Escola Sagrada
Família i Biblioteca Can Milans
A la Biblioteca
EXPOSICIÓ “PRUDENCI
BERTRANA: L’IDEARI
BÀRBAR. AURORA
BERTRANA: EL VIRUS DE
L’AVENTURA”
Organitza: Biblioteca Can Milans

8

Dijous

De 10 a 12 h matí, a l’Espai Jove:
carnestoltes a l’espai
Jove
Taller de Truites amb els
alumnes de l’Escola Sagrada
Família.
A partir de les 5 h tarda, a
l’Espai Jove:
DIJOUS GRAS
Concurs de truites amb
premi a la millor truita!
Per a més informació:
Tel. 93 791 00 05 o bé
joventut@caldetes.cat
Organitza: Àrea de Joventut
Col·laboren: comerços de
Caldes d’ Estrac

9

Divendres

A partir de les 3 h tarda, a
l’Escola
RUA Infantil
ESCOLA BRESSOL I ESCOLA
SAGRADA FAMÍLIA
Recorregut: carrer Major,
carrer Església, plaça de la
Vila, Riera fins a l’esplanada de
Can Muntanyà
A 1/4 de 5 h tarda, a
l’esplanada de Can Muntanyà
Berenar per a tots els
infants participants a la Rua
Infantil
Organitza: Àrea de Joventut
Col·labora: Forn Can Serra
Tot seguit,
DISCOMÒBIL INFANTIL AMB
ANIMACIÓ I SORPRESES
Espectacle familiar amb DJ,
animadores, coreografies, jocs,
confeti i caramels.
A càrrec de SomDiverta
Organitza: Àrea de Joventut

10

Dissabte

A les 11 h matí, a la Biblioteca
Can Milans
TROBADA DEL CLUB DE
LECTURA
El llibre: “La casa” de Paco Roca
Organitza: Biblioteca Can Milans
A les 9 h vespre, a l’esplanada
de Can Muntanyà
Trobada de comparses i
carrosses de Carnaval
A 2/4 de 10 h vespre
Rua de CarNESTOLTES i
Concurs de disfresses i
carrosses
Recorregut: esplanada de Can
Muntanyà, Riera, carrer Santa
Teresa, Camí Ral, baixada de
l’Estació, carrer El Callao, Riera
fins la plaça de la Vila.
Bases del III Concurs de
Comparses i Disfresses al web
municipal (www.caldetes.
cat). Cal inscripció prèvia
mitjançant formulari web.
Tot seguit, a la plaça de la Vila
Pregó de Carnaval a
càrrec de Sa Majestat
Carnestoltes
A les 2/4 de 12 nit, a a la Sala
Cultural
Ball de DISFRESSES DE
Carnaval
amb EXEL GRUP
Organitza: Àrea de Cultura
Col·labora: La Granja

14

Dimecres

VISITA ESCOLAR a la
biblioteca
A les 10 del matí els nens i
nenes de quart de l’Escola
Sagrada Família visiten
la Biblioteca Can Milans.
Organitza: Escola Sagrada
Família i Biblioteca Can Milans

A les 20 h vespre, a l’esplanada
de Can Muntanyà
CREMA DE SA MAJESTAT
CARNESTOLTES i Sardinada
Popular
Organitza: Àrea de Cultura
Col·laboren: Associació de
Pescadors i Diables d’Estrac

17

Dissabte

A les 12 h migdia, a la Fundació
Palau
INAUGURACIÓ DE
L’EXPOSICIÓ PREGON DESIG:
MIQUEL BARCELÓ A JOSEP
PALAU I FABRE
Organitza: Fundació Palau

18

Diumenge

A les 12 del migdia, a la
Fabriqueta
inauguració de L’EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA “Gent de
Caldes: una mirada íntima i
personal als veïns i veïnes de
Caldes d’Estrac”
A càrrec de l’autora local
Leonor Manrique Fontrodona
Es podrà veure fins al 3 de
març.
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac
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A les 9 del matí, a la pèrgola
del parc Muntanyà
2a Jornada solidaria
ENTRE TOTS RECUPEREM
EL PARC
En acabat, tots els
col·laboradors podran
gaudir d’un “dinar de brasa”

Organitza: Ajuntament de Caldes
d’Estrac, amb la col·laboració i
suport dels comerciants de Caldes
d’Estrac (Can Piu, Carnisseria Anna
Solà i Fruites i Verdures Mercè)

MARÇ 2018
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Diumenge

A les 10 del matí
29a edició de la Cursa
Popular de Caldes
d’Estrac
Inscripció oberta a partir dels
14 anys. Més informació al
web municipal (caldetes.cat)
Drets d’inscripció: 13 euros

(amb xip de propietat) i 15
euros (amb el xip de lloguer)
fins al divendres 2 de març a
les 15,00 hores
Organitza: Ajuntament
de Caldes d’Estrac amb la
col·laboració de Gesport
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Divendres

(Fins al diumenge 18 de març)
De 10 a 2 h matí i de 4 a 8 h
vespre, a la Sala Cultural
Fira de Playmobil Editar
Concurs de diorames i mostra
de playmobils
Organitza: Àrea de Promoció i
Turisme i Clicksparty

Dimecres

VISITA ESCOLAR A LA
BIBLIOTECA
A les 10 del matí els nens
i nenes de sisè de l’Escola
Sagrada Família visiten
la Biblioteca Can Milans.
Organitza: Escola Sagrada
Família i Biblioteca Can
Milans.
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Divendres

A les 6 h tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Hora del conte:
Set ratolins cecs i altres
contes i cançons
Música i històries a càrrec de
Cantallaire
Organitza: Biblioteca Can
Milans
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Diumenge

sortida ‘CARXOFADA’ A “LA
GLEVA” (OSONA)
Excursió de tot un dia a La
Gleva.
Preu per persona: 43 euros.
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat

CURSOS I TALLERS
II Taller Escriptura
Taller d’Escriptura Creativa a la Biblioteca Can Milans. Durada: 6
sessions de 2 hores (12 hores)
Calendari: Dissabtes 3, 10, 17 i 14 de març i dissabtes 7 i 21 d’abril.
Places limitades (inscripcions de l’1 al 28 de febrer). Inscripcions
per estricte ordre d’arribada.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24 edició de la Pesolada i Mostra de curts de
VideopÈsols
Cita gastronòmica per excel·lència a Caldes d’Estrac: la Pesolada.
La Pesolada engegarà amb la Mostra de Curts
Videopèsols el 3 de març.
S’accepten curts fins al 10 de febrer
(Consulteu bases a www.videopesols.cat)
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entrevista––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Giuseppe D’Amico, president i cofundador de l’Associació Camí Ral 39

L’

Associació Camí Ral 39, Verdura i Cultura neix a mitjans de 2016 a Caldes d’Estrac.
La idea d’aquesta entitat sorgeix de la mà d’en Giuseppe d’Amico, veí del poble, en Pep
Blay escriptor, novel·lista i crític musical i en Daniel Maiorana, enginyer de so, amb la
intenció de donar una oferta músico-cultural a Caldetes. L’Associació Camí Ral 39 neix
amb la idea d’apropar la cultura i la veu d’altres nacionalitats a la vida de Caldes. El nom
de l’Associació és la mateixa adreça on s’ubica l’entitat, Camí Ral 39.

molt la mescla de cultures. Entenem la
cultura com un tot i totes les cultures de
diferents procedències són benvingudes
a la nostra associació. Un dels nostres
objectius és apropar la cultura i la veu
d’altres nacionalitats a la vida de Caldes.
Ja porteu un any i escaig de vida
com a associació. Quina valoració en
feu? Heu superat les expectatives
que teníeu al principi?

Per a algú que no hagi sentit mai
abans el nom de l’Associació, com la
descriuries? Quina és la vostra filosofia?

És una associació que neix amb la filosofia
d’enriquir un país. Per a nosaltres, no
són ni els camps de golf, ni les ciutats
dormitori les que fan un país. És la cultura,
la gent, els turistes que ens visiten,
els immigrants que vénen de fora per
quedar-s’hi, els poetes, els escriptors,
els pintors, els músics… Tots aquells que
viuen i parlen del poble. Opino que estem
vivint en una societat on la cultura està
subestimada. La cultura viu un moment
difícil amb un fort desinterès per part de
la població i amb uns impostos com l’IVA
desmesuradament alts. S’està destruint
la cultura a favor del consumisme. La
gent es deixa emportar per tonteries com
el futbol i coses buides sense cap valor.
No podem deixar de perdre aquest valor
que és la cultura i que ara està a la baixa.
És un valor que ens enriqueix com a
persones i que ens distingeix com a poble.
És aquest el motiu de la
vostra associació?

Creiem que hi havia una necessitat
de donar impuls al món cultural de
Caldes i com a veïns del poble que
som vam decidir crear l’Associació
amb l’objectiu precisament de
dinamitzar la vida cultural organitzant
concerts, obres de teatre i festivals.

Contacte:
Associació Camí Ral 39, Verdura i Cultura
Mail: ascultural39@gmail.com
Facebook: Associació Cultural Camí Ral 39
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Qui integra l’Associació?
Quina és la vostra base?

Som uns quants amics del poble (entre
ells hi ha un realizador de cine, un pintor,
un músic, un mestre d’escola...) que
ens coneixem des de fa temps i que
colaborem per muntar actes i el que
faci falta. Ens agrada que la gent s’ho
passi bé i estem disposats a fer el que
calgui per animar el poble de Caldes a
gaudir d’un bon espectacle cultural.
Què creieu que aporteu a Caldes amb la
vostra associació que abans no es feia?

Crec que a Caldetes el que falta és la
col·laboració entre les entitats. Cada una
va per lliure i no ha sinergia. Personalment
opino que un gremi que agrupés totes
les entitats del poble podria oferir un
munt d’activitats amb més projecció i
més públic que si totes les associacions
anem per lliure. Per exemple, quan
vam organitzar l’Estracanada (el primer
festival de l’humor de Caldes) el passat
25 de novembre, vam demanar la
col·laboració dels Amics del Teatre i la
resposta va ser molt positiva. Va venir
gent que fins ara no havien vingut a cap
de les activitats de la nostra Associació.
Em pregunto: què és el que impedeix
fer un gremi d’associacions culturals?
Què és el que us diferencia d’altres
associacions culturals de Caldes?

Res en especial. Cada associació aporta
coses diferents al poble en funció dels
seus propis gustos i passions. Nosaltres,
per exemple, tirem més per l’humor, la
música i el teatre. També ens agrada

El primer esdeveniment que vam
organitzar va ser la TROBADA DE JAZZ
el juliol del 2016. Va anar molt bé i
gràcies a la confiança que ens va donar
l’Ajuntament de Caldes hem tingut la
possibilitat de tornar a repetir la cita i,
a més, presentar dues noves activitats
como són “Tots som indígenes” (un
festival de música ètnica) i l’Estracanada
(un petit festival d’humor).Totes les
propostes han tingut molt bona acollida
de públic i, si em permets, de crítica.
Ara ens trobem en fase de millora
de les tres cites culturals per atraure
tothom que no va poder gaudir-ne.
Creus que la gent del poble coneix
prou la vostra associació i el que feu?

Falta més divulgació de la tasca que fem
des de l’Associació Camí Ral. Aquest és
un aspecte en el que volem millorar de
cara al 2018 amb l’ajuda de l’Ajuntament
de Caldes i, si pogués ser, també amb
la col·laboració de la resta d’entitats.
Com poden participar els habitants de
Caldes en l’associació? Què li diries a
aquell caldenc o caldenca que vulgui
formar part de la vostra entitat?

Que vinguin i participin sense por. Que
quanta més gent vingui, més esdeveniments podrem crear i més atractiva
serà l’oferta cultural de Caldetes sobretot per a la gent de fora. Ens agradaria
que Caldetes fos un punt cultural de
referència al Maresme. Per què no?
Quins plans de futur teniu?

Volem consolidar els actes que ja
tenim i que esdevinguin part de la
programació fixa cultural de Caldes i
també estem treballant en la creació
i coordinació de més cites culturals.

