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Ens trobem davant del moment més crític de la història de Catalunya des de 1981. 
Molts caldencs i caldenques s’han mobilitzat una i altra vegada amb l’objectiu de 
preservar els valors democràtics. 
Les darreres setmanes hi ha hagut noves concentracions per demandar l’allibera-
ment dels presos polítics davant de l’Ajuntament de Caldes i les notícies a nivell na-
cional es precipiten a un ritme vertiginós. Possiblement la tensió segueixi escalant, i 
és extremadament important que tots els actes reivindicatius segueixin caracterit-
zant-se pel seu pacifisme i total absència de violència. 
Des del respecte, els regidors de l’equip de govern, al marge dels actes de suport en 
les diferents causes a nivell nacional, seguirem treballant amb fermesa i plegats en 
l’àmbit municipal per l’interès de tots, amb el convenciment que és la millor de les 
actuals alternatives per a Caldes.
En la secció de “l’Ajuntament informa” trobareu paràmetres econòmics i detalls so-
bre la reducció de l’endeutament a llarg termini en 1.129.791 euros en menys de dos 
anys (passant del 99,3% al 71%). Constatar també, que la gestió realitzada permet 
ajustar-nos als terminis de pagament a proveïdors que dicta la llei, i ara podem pa-
gar els proveïdors a 29 dies i no a 6 mesos com es feia quan vam entrar al govern a 
primers del 2016, o a any i mig com s’havia arribat a fer al 2012, fet que va contribuir 
a l’alça de l’endeutament a llarg termini. Seguim treballant en totes les àrees per a 
continuar donant uns serveis de qualitat mentre persistim eixugant deute i sanejant 
l’economia del consistori, que és l’economia de tots nosaltres, caldencs i caldenques.
En aquesta edició hem volgut destacar que ha arribat la 24ª edició de la nostra 
Pesolada, així com compartir amb vosaltres les instantànies del Carnestoltes més 
polític dels darrers anys.
També és un orgull posar de nou al primer pla la gent gran de Caldes i la recent ex-
posició, de la qual van ser-ne els protagonistes, així com anunciar-vos la reobertura 
del Parc Can Muntanyà el 19 de maig, gràcies també a la feina desinteressada dels 
veïns i veïnes de Caldes durant les jornades solidàries de suport al seu manteniment.
Tampoc podem deixar de fer una menció especial aquí a les exposicions temporals 
de la Fundació Palau,  la de Miquel Barceló i la de Perejaume, que estan generant un 
important augment d’afluència de públic.
D’esdeveniments n’hi ha molts; no oblideu consultar l’agenda en aquest butlletí o a 
la web municipal. Entre d’altres, esperem amb candeletes la pròxima Nit de Tapes 
al Mercat el 14 d’abril, la Fira d’Entitats el 22 d’abril i la Mostra Literària el cap de 
setmana literari del 12 i 13 de maig. 
Que gaudiu de la Pesolada i de les pròximes activitats que arriben amb el bon temps!
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Segueix a la pàgina 4 >>

L’inici de la 24a Pesolada, que es va ce-
lebrar el 3 de març amb un acte que unia 
els audiovisuals amb la gastronomia, ha 
tornat a gaudir d’una nombrosa assistèn-
cia. A les 12h del migdia, la Sala Cultural 
de l’Ajuntament estava totalment plena i 
l’Estela Marinera presentadora de l’acte 
(personatge creat per Judith Fuster), va 
cedir la paraula a Rosa Pou, l’alcaldessa 
de Caldes, qui es va encarregar de donar 
la benvinguda al públic assistent.
Tot seguit es van donar a conèixer els 
membres del jurat de la Tercera Mostra 
Videopèsols: Pep Andreu, director de 
producció i continguts a M1TV; Mònica 
San José, redactora del programa Matins 
de TV3; Pep Blay, escriptor, guionista i 
crític musical;  Pere Vila, jubilat i aficionat 
a la fotografia i Ramon Vallès, professio-
nal d’audiovisuals a TV3 i 1er premi de la 
1a edició Videopèsols. Tots els membres 
del jurat eren professionals de l’audiovi-
sual vinculats d’una manera o altra amb 
el poble de Caldes. 
La jornada es va viure amb un aire rei-
vindicatiu. Així mateix, i en nom de tot el 
jurat, en Pep Blay i en Pere Vila van voler 
expressar les seves reflexions sobre la lli-
bertat d’expressió, fent clara referència a 
la situació política actual que s’està vivint 
a l’Estat Espanyol. Blay, com a crític de 
música, va denunciar la censura que es-
tan patint alguns cantants amb condem-
nes de presó per la seva música.
A continuació es van projectar els 22 
curtmetratges presentats a la convocatò-
ria, 6 més que l’edició anterior. De la co-
llita de videopèsols d’enguany, cinc dels 

Rècord de participació
històric en la tercera 
edició de Videopèsols 

curts entraven en la categoria jove (curts 
realitzats per joves de 12 a 17 anys), men-
tre que els 17 restants participaven en la 
categoria d’adults (peces fetes per realit-
zadors a partir de 18 anys). 
Per problemes tècnics, les projeccions 
dels curts es van demorar. Però els trucs 
de màgia de l’Estela i el seu contagiós 
bon humor van fer passar aquests mo-
ments d’incertesa amb un somriure. 
Òscar Baró, regidor de Promoció Econò-
mica i Turisme, juntament amb Pep Blay, 
portaveu del jurat, van ser els encarre-

gats de lliurar el Premi Jove Pèsol de la 
Floreta, a la peça L’energia dels Flore-
ta, realitzat per Cecília Fontseré Fusellas 
i Berta Rubió Sarabia, alumnes de 4rt 
d’ESO de l’Institut Mediterrània d’El Mas-
nou. En aquest vídeo, premiat amb una 
càmera esportiva valorada en 150 euros, 
el pèsol representa la font d’energia més 
poderosa per a les protagonistes. 
El Premi General Pesolada, de 750 euros, 
va ser lliurat per Rosa Pou, Ramon Vallès 
i Pere Vila (els dos últims com a represen-
tants del jurat) a Llibertat Pèsols Polítics 
de Jana Manich Egui i Miki Martinez, una 
peça que parodiava la situació política ac-
tual que viu Catalunya.
Finalment, el curtmetratge que va obtenir 

Comença la 24a 
Pesolada de Caldes amb 
l’entrega de premis 
als creadors visuals



4

eltemadelmes –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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el Premi del Públic, de 200 euros, va ser 
Pitcher, de María Blanco, Ànjoli Galceran 
i Àlex Ventura, estudiants de l’Escola de 
Cinema de Reus que van venir especial-
ment a gravar una història rocambolesca 
de lladres als carrers de Caldes d’Estrac. 
Va lliurar el premi Bouba Barrow, del 
Dynamic Hotel, en representació de l’As-
sociació de Restauradors del municipi. 
A més dels tres curts premiats, es van 
atorgar tres accèssits: l’accèssit al Premi 
General Pesolada va ser per al curtme-
tratge Pesolada, realitzat per David Gon-
zález Pérez. El jurat va atorgar l’accèssit 
al Premi Jove Pèsol de La Floreta al curt-
metratge Pitcher de María Blanco, qui 
després es va emportar també el Premi 
del públic. I finalment es va atorgar un ac-
cèssit al Premi del Públic al curtmetratge 
El tresor de Caldetes realitzat per Carla 
Varas Rosés i Núria Pujol Company.

Cal destacar que l’acte va comptar tam-
bé amb la presència de Miquel Àngel 
Martínez, president del Consell Comarcal 
del Maresme i alcalde de Sant Vicenç de 
Montalt; Joaquim Arnó, vicepresident 1r 
del Consell Comarcal del Maresme, pre-

sident del Consorci de Promoció Turística 
Costa Maresme i regidor de l’Ajuntament 
de Caldes; Joan Mora, alcalde de Llava-
neres i Sònia Scafa, alcaldessa de Sant 
Cebrià. També hi van assistir els regidors 
de Promoció Econòmica de Sant Vicenç 
de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres, 
regidors del Consistori de Caldes i repre-
sentants de les associacions de Caldetes.

Una degustació de 
luxe per iniciar la 
24a Pesolada 

Per concloure, Òscar Baró va agrair es-
pecialment la participació dels creadors 
audiovisuals i dels restauradors de Cal-
des en aquest edició de la Pesolada i va 
convidar tots els assistents a la degusta-
ció de tapes basades en el pèsol, corte-
sia dels restauradors. Així mateix, es va 
voler disculpar en nom de l’organització 
per la demora motivada pels problemes 
tècnics anteriorment citats.
En total van ser 13 els restaurants partici-
pants: El restaurant Voramar va aportar 
un pinxo de truita de pèsol del Maresme, 
la Fonda Manau unes tapes de pèsols de 
la floreta ofegats amb dues botifarres, 
Can Suñé un pastís de pèsol, Marola unes 
croquetes de pèsols, El Taller botifarra de 
pèsols de la floreta, La Bodegueta crema 
de pèsols amb encenalls de pernil ibèric, 
la pizzeria Estrac pizza de pèsols ofegats 
a l’estil Emma, l’Ostres quin raconet to-
màquets cirerol farcits d’hummus de pè-
sols i permantier de botifarra negra i de 
poma, Sotavent canelons de pèsols i foie 
amb beixamel de ceps gratinats, Solstici 
pèsols estofats amb gules al foie i crui-
xent de parmesà, el Vellard neula farcida 
de botifarres i pèsols i l’Ho-
tel Restaurant Dynamic 
pèsols del Maresme 
amb pernil de gla i ou 
“pouché”. A més a més 
tothom va poder brin-
dar amb cava Parxet 
de la DO Alella. 

CONSULTA EL MENÚ 

DELS RESTAURANTS AL 

WEB MUNICIPAL
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– actualitat educació/serveis socials

El 2018 ha engegat amb força per a la 
gent gran de Caldes i un cop més s’ofe-
reixen tot tipus de tallers i trobades set-
manals per continuar sent actius durant 
el dia a dia.
Una de les activitats amb les que es va 
acabar l’any 2017 i que té molt d’impacte 
en la vida emocional i social de la gent 
gran, ha estat el taller de musicoteràpia 
en el que van participar de manera ac-
tiva un grup de persones de 65 anys. El 
curs, que es va iniciar l’octubre i va fina-
litzar aquest mes de gener, es va crear 
per tal d’afavorir el benestar social, físic 
i emocional de la gent gran de Caldes.
Durant el taller, la gent gran que hi ha 
participat ha tingut l’oportunitat de 
tocar instruments de percussió petita, 
cantar, ballar, escoltar música en direc-
te de violí... L’objectiu era treballar as-
pectes tan importants com la memòria, 
la coordinació, les emocions, la relaxa-
ció, la socialització... Si bé és veritat que 
la musicoteràpia és un treball terapèutic 
això no vol dir que sigui un treball fei-

Caldes amb la gent gran

xuc. En el taller els participants “s’ho han 
passat molt bé, han treballat quasi sense 
adonar-se’n i sobretot amb bon humor 
i gaudint del moment”, comenta Laura 
Aloy, regidora d’Acció Social.

Des de l’Àrea d’Acció 
Social es valora molt 
positivament l’impacte 
que té en la gent 
gran tallers com el de 
musicoteràpia, el de 
pilates i el de la memòria

L’impacte positiu que tenen aquests 
tallers en la gent gran, que s’organit-
zen des de l’Àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Caldes, fa que s’estigui 
apostant per aquest tipus d’iniciatives. 
Exemple d’això son els pròxims tallers 

de pilates i memòria que han començat 
el 13 i 15 de març respectivament, amb 
gran èxit de participació. Segons infor-
ma la Regidoria d’Acció Social, després 
del taller de la memòria, està previst dur 
a terme el taller de reminiscència, en el 
qual els avis i àvies hauran de fer el llibre 
de vida. També s’està treballar per rea-
litzar el taller de català i el d’informàtica.
Des de l’Àrea d’Acció Social s’informa a 
les persones que estiguin interessades 
a inscriure’s en algun dels cursos es-
mentats que es posin en contacte amb 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de 
Caldes (de dilluns a divendres, de 9 a 
14h a la planta baixa de l’Ajuntament,  
telèfon 93 791 00 05) o bé que es di-
rigeixin a la seu d’Acció Social (Equipa-
ment de la Fabriqueta, Camí Ral 5-9) els 
dilluns, dimarts i dijous entre les 9h i les 
13h del matí o truquin al telèfon 93 791 
15 42. També es recorda la disponibilitat 
de l’àrea per atendre a nivell familiar i 
individual temes personals i familiars, 
tals com disminució, dependència, salut, 
teleassistència o servei d’ajut a domicili.

Coordinats amb la Creu 
Roja per incentivar 
la gent gran 

Actualment la Creu Roja es coordina amb 
l’Àrea d’Acció Social per oferir activitats 
complementàries a persones de més de 
65 anys. Entre aquestes destaquen els 
tallers de manualitats relacionats amb 
els esdeveniments culturals que es ce-
lebren a Caldes durant l’any com el taller 
de Pasqua i el de Sant Jordi. Així mateix, 
i amb motiu del berenar intercultural de 
dones que va tenir lloc el passat març, 
els avis i àvies de Caldes van realitzar 
clauers per a les assistents i decoracions 
per a la sala.
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Davant de la façana de 
l’Ajuntament, veïnes i veïns 
de Caldes, entitats i grups 
municipals van respondre a la 
convocatòria llançada des de 
l’Ajuntament per commemo-
rar el Dia Internacional de les 
Dones amb una concentració 
que va tenir lloc el 8 de març a 
les 12h del migdia. 
Rosa Pou, alcaldessa de Cal-
des, va iniciar l’acte agraint 
la resposta a la crida de tots 
els presents i va donar peu a 
Aurora Montoro, una persona 
gran del poble de Caldes que 
va llegir el primer dels mani-
festos. Montoro va rebutjar la 
desigualtat que existeix entre 
homes i dones al món del tre-
ball tot animant a reivindicar 
els drets de la dona “sense fer 
una passa enrere”.
A continuació, Mercè Loire, re-
presentant de l’ANC de Caldes 
d’Estrac, va fer una crida a la 
vaga de les dones per fer visi-
bles les desigualtats i opressi-

La competició 
es va celebrar 
el diumenge 18 
de març amb 
un circuit per 
Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant 
Vicenç de Montalt 
i Caldes d’Estrac 

A les 9 del matí del 
diumenge 18 de març 
la marea fúcsia donava 
els primers passos de 
la tercera edició de la 
cursa Triwoman. Amb el 
Port Balís com a punt de 
partida, les corredores 
van seguir pel passeig 
marítim de Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Vicenç de 
Montalt i Caldes d’Estrac, 
els tres municipis que 
integren Les Tres Viles. 
Les participants de la 
modalitat de 5 km van 
donar una única volta al 
circuït, mentre que les 
corredores de la modalitat 
de 10 km van completar 
dues voltes senceres. 
La primera classificada, 
Andrea Carroggio, va 
completar els 5 km en 
21:27’. La següent en 
creuar la línia de meta 
va ser Gisela Vergés, 
del Club TriCBM, amb 
un temps de 23:48’. El 
podi l’ha tancat María 
Christoffersen, en creuar 
la meta al minut 24:28’.
La veterana corredora 
Ana Haro, del Club TriCBM, 
va aconseguir el triomf 
de la carrera de 10 km, 
completant el circuït 
en 43:23’. La segona 
classificada va ser Sandra 
Jones Rodríguez, que va 
creuar la meta en 44:05’. 
La triatleta Maria Jesús 
Santos va arribar en 

Les dones encara estan 
lluny de la paritat

ons que patim les dones d’ar-
reu. En aquest sentit, Loire va 
recordar les dones exiliades 
tot dient que s’ha de construir 
“una República solidària amb 
aquelles que fugen de la seva 
terra per sobreviure, i compro-
mesa amb la llibertat de tots 
els pobles”.
Finalment, Laura Aloy, regi-
dora de Serveis Socials i re-
presentant del grup d’ERC, va 
llegir l’últim manifest. Aloy, en 
nom de la secció local, va ex-

posar que la reivindicació del 
dia tenia una implicació espe-
cial per la vaga de dones im-
pulsada per les bases del mo-
viment feminista. En aquest 
sentit, cal remarcar que l’al-
caldessa Rosa Pou també va 
fer vaga per reclamar una 
societat més justa i igualità-
ria. Aloy va recalcar la bretxa 
salarial entre homes i dones, 
la divisió sexual del treball, la 
falta de representació feme-
nina en càrrecs directius i la 
flagrant desigualtat en l’espai 
familiar. En finalitzar, Aloy va 
proclamar la necessitat d’una 
societat amb igualtat efectiva, 
que “només assolirem amb 
una República Feminista”. 
Finalitzat l’acte, Aloy va ani-
mar els presents a participar 
de les activitats preparades 
per continuar la commemo-
ració durant el cap de setma-
na: el berenar intercultural del 
dissabte 17 de març i la cursa 
Triwoman del diumenge 18 de 
març. En aquest sentit, també 
es va poder veure l’exposició 
fotogràfica feminista Frente al 
espejo fins al 19 de març a la 
Fabriqueta. La mostra és una 
mirada cap a les dones im-
migrants per part de les ma-
teixes dones immigrants de 
Mataró.
Més enllà de les paraules, 
els gestos de complicitat i 
assentiment de tots els as-
sistents van renovar el com-
promís de continuar lluitant 
perquè un dia no calgui cele-
brar aquesta data. 

Més de 
250 dones 
corren la 
tercera cursa 
Triwoman

Els manifestos 
llegits durant 
l’acte realitzat el 
Dia Internacional 
de les Dones 
van reivindicar 
un cop més la 
no discriminació 
de gènere
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La sala de reunions de la Fabriqueta es va quedar petita el 
dissabte 17 de març quan unes 60 dones caldenques de dife-
rents orígens es van reunir per celebrar el Dia Internacional de 
la Dona. 
Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, i Laura Aloy, regidora d’Acció 
Social, van encarregar-se de donar la benvinguda a totes les 
assistents. També van aprofitar la trobada per animar les par-
ticipants per organitzar-se independentment de l’Ajuntament i 
realitzar futures iniciatives interculturals de dones. Durant l’acte 
es va reivindicar el paper de la dona a la societat, tot recordant 
la important mobilització que va tenir lloc el passat 8 de març 
durant la celebració del Dia Internacional de la Dona amb la vaga 
i les concentracions arreu de Catalunya.  

El berenar intercultural va animar 
les dones de Caldes a realitzar més 
iniciatives de cohesió com aquesta

Va destacar també la gran varietat de plats que les participants 
de la jornada van preparar per a l’ocasió, donant a conèixer part 
de la seva cultura. Hi havia menjar procedent de diferents països 
del món com escabetx de pollastre de Perú, croquetes de yuca 
i formatge de la República Dominicana, pastissets d’arròs de la 
Xina i brownie de xocolata de Bèlgica. També van venir nom-
broses dones de la comunitat marroquí que van portar te amb 

Èxit d’assistència i participació 
en el segon berenar 
intercultural de dones a Caldes

menta i pastissets. A més de tot tipus de dolços de Catalunya i 
Espanya com pastissos de taronja típic de València, crema cata-
lana, torradetes de Santa Teresa…
Entre salutacions i preguntes, també va haver-hi temps per les 
actuacions d’un grup de cant coral provinent de Sant Vicenç de 
Montalt i danses improvitzades de diferents parts del món.
El berenar intercultural de dones, una iniciativa d’Alcaldia i d’Ac-
ció Social, és la segona vegada que se celebra a Caldes i poc 
a poc s’està afiançant com a punt de trobada anual entre les 
dones del poble i la comarca. “És una manera de crear noves ex-
periències, apropar cultures i enfortir els vincles entre les dones 
de Caldes”, assegura Pou. 
Des de l’Ajuntament de Caldes es vol agrair especialment la fei-
na dels voluntaris de la Creu Roja i de les àvies de Caldes i l’avi 
Antoni que van estar preparant uns clauers de record, decoració 
de l’espai i la instal·lació d’un photocall. En aquest sentit, l’al-
caldessa de Caldes comenta que es va trobar a faltar les dones 
joves de Caldes i de mitjana d’edat.

tercera posició, 
amb un temps 
de 44:15’.
En solitari, en 
parelles o en 
grup, així van 
anar arribant a la 
línia de meta les corredores. 
Amigues agafades de la 
mà, corredores amb els 
braços elevats… diferents 
formes de creuar la meta, 
totes igual d’emocionants.

Un matí per gaudir

Gràcies al Club Nàutic El Balís, 
Triwoman va preparar més 
activitats per gaudir després 
de la cursa. Per començar, 
una clase de ioga per relaxar 
les corredores. I per acabar, 
una classe de zumba. 

Diversió, moviment i 
música per acomiadar 
una jornada esplèndida 
de dona i esport.
Per tercer any 
consecutiu, Triwoman 
ha commemorat el 
Dia Internacional de la 
Dona amb una cursa 
dedicada a les dones, i 
a més, amb una finalitat 
solidària. Part de cada 
inscripció es donarà a 
la Fundació Oncolliga.  
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La ludoteca, 
un nou espai 
reformat de 
lleure per als 
nens i nenes 
de l’Escola 
Sagrada 
Família
Des del mes de març d’en-
guany, i gràcies a una petita 
subvenció de l’Ajuntament de 
Caldes i a l’enginy i perseveran-
ça de mestres i pares, l’Escola 
Sagrada Família compta amb un 
nou espai reformat de lleure per 
als nens i nenes, la ludoteca.  
Des de l’AMPA de l’Escola, la 
valoració que fan de la ludo-
teca és molt positiva ja que 
mostra la força de la comunitat 
educativa per transformar l’Es-
cola. Segons explica Ainhoa, 
membre de l’AMPA, aquesta 
ludoteca es deu a l’esforç “del 
professorat entusiasta i amb 
ganes de repensar els pro-
cessos d’aprenentatge, de les 
famílies que acompanyen el 
projecte educatiu del centre 

Plena de simbolismes, 
aquest any la celebració del 
Dia Escolar de la No Violèn-
cia i de la Pau, 30 de gener de 
2018, ha girat entorn de la col-
laboració entre alumnes, pro-
fessors i famílies de l’Escola 
en pro de la pau mundial.
El dia va començar amb la re-
unió d’alumnes, mestres i fa-
mílies al pati on la directora, 
Natàlia Millán, va introduir la 
celebració del Dia de la No Vi-
olència i on es va donar espai 
per a què alguns alumnes ex-
pliquessin què era la pau per a 
ells i elles.
A continuació, els alumnes 
es van dirigir a les classes 
i les famílies que van voler 
van poder decorar el mur de 
la rampa. Mentrestant, a les 
aules, els alumnes van pintar 
uns cors, que van completar 
el mural de l’entrada de l’Es-
cola.
Mentre treballaven en les de-
coracions del mur per la pau, 
els nens i les nenes de les 
classes de primària van crear 

actualitat educació/serveis socials ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(especialment, al Lucky Mora, 
pare de l’Escola que ha fet 
el disseny del mobiliari) i de 
l’Ajuntament de Caldes que ha 
donat el suport econòmic”.

El més important 
per als pares i mares 
dels alumnes de 
l’Escola és veure 
l’ús actiu que es fa 
de la biblioteca

“Des de l’Escola Sagrada Fa-
mília s’estan redefinint espais 
comuns com pot ser la bibli-

oteca”, assegura l’Ainhoa. En 
aquest sentit, neix la nova lu-
doteca. Aquest “repensar” els 
espais no només té en compte 
el “com” sinó també i molt es-
pecialment el “què”. Per això 
l’Escola i també l’AMPA inver-
teixen activament en llibres 
per tal de mantenir un fons bi-
bliogràfic atractiu per als nens. 
Així, per exemple, els alum-
nes de cicle inicial de l’Escola 
tenen padrins de lectura del 
cicle superior que els acom-
panyen en “la meravellosa 
aventura d’aprendre a llegir”. 
A banda d’aquest i altres pro-

jectes, la biblioteca està ober-
ta durant l’hora del pati, de 
manera que es pot associar 
la biblioteca amb el temps de 
lleure. Els nens poden llegir, 
crear expectatives entorn de 
la lectura, abandonar un llibre 
que deceb i sobretot compartir 
lectures.
Des de l’AMPA tenen clar que 
la lectura és font de coneixe-
ment. En aquest sentit, era 
necessari apostar per remo-
delar l’espai de la biblioteca 
amb mobiliari nou i accessible 
que facilités l’accés democrà-
tic a la lectura.

Els alumnes de l’Escola Sagrada 
Família acomiaden el Dia Escolar 
de la No Violència i de la Pau 
amb un emotiu acte simbòlic

el seu Manifest per la Pau. En 
diferents torns, els nens i ne-
nes també van poder sortir de 
classes per decorar el mur de 
la rampa.
Finalment, a les 16:20 de la 
tarda, a les pistes de l’Escola, 
un representant de cada clas-
se va anar llegint les aportaci-
ons de cada grup al Manifest 
per la Pau davant de les famí-
lies. Per acabar, tothom es va 
unir per cantar “El món seria 
més feliç”.

La jornada va girar entorn de la col·laboració entre 
els alumnes de diferents classes en pro de la pau
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Amb l’objectiu de continuar 
la tasca iniciada pels joves de 
Fent Camins, de recuperació 
i arranjament del Parc de Can 
Muntanyà, una trentena de 
veïns i veïnes de Caldes varen 
participar voluntàriament el 
passat diumenge 25 de febrer 
a la jornada popular organitza-
da per l’Ajuntament de Caldes 
per recuperar el Parc. Aquesta 
va ser la segona vegada que 
s’organitzava una trobada po-
pular per recollir llenya i arran-
jar el Parc. L’objectiu d’aquestes 
jornades és obrir les seves por-
tes de nou al públic el proper 19 
de maig. I per celebrar com es 
mereix la pròxima reobertura 
del Parc, l’Associació Verdura i 
Cultura 39 amb la col·laboració 
de l’Àrea de Cultura de l’Ajun-
tament està organitzant la 
segona edició del Festival de 
música intercultural “Tots som 
indígenes” que tindrà lloc a la 
pèrgola del Parc de 12 a 18h del 
dissabte 19 de maig. 
L’Àngels Fernández, mestra de 
taller del programa formatiu 
ocupacional “Fent Camins”, va 
ser l’encarregada de coordi-
nar les diferents brigades de 
persones que s’havien acostat 
al Parc voluntàriament per a 
col·laborar amb la recollida 
de llenya i restes vegetals. Es 
tractava en la seva majoria de 
restes que dificultaven el pas i 
el bon funcionament del Parc i 
que van ser resultat de la tala 
dels pins malalts de Tomicus 
ara fa uns mesos. 

Tornen les 
orenetes 
a Caldes!
Ja són a punt d’arribar els 
culblancs a Caldes. Anomenats 
també orenetes de cua blanca 
(Delichon urbicum), aquests 
ocells insectívors ens resulten 
força familiars pels seus vols 
acrobàtics i, segurament 
també, per la presència de 
llurs nius fets amb fang i que 
solen construir enganxats als 
nostres edificis. Des de fa uns 
anys, s’està realitzant una 
campanya de seguiment de 
l’espècie per tal de saber si 
la seva població es manté o 
decreix (Projecte Orenetes). 
Al nostre municipi, aquesta 
curiosa au gairebé havia 
desaparegut. Gràcies a l’esforç 
d’alguns convilatans i a la crida 
feta des de l’Ajuntament, les 
darreres primaveres ha tornat 
a establir-se en algunes de 
les antigues colònies de cria 
destruïdes fa anys. Aquest 
fet no agrada tothom, degut 
al soroll i als excrements 
associats a la nidificació.

Cal recordar, però, que es tracta 
d’una espècie protegida per la 
llei i que no se l’ha de molestar 
ni, en cap cas, trencar els seus 
nius. Només cal ser una mica 
pacient durant l’època de cria 
–entre abril i setembre–. De ben 
segur que ens compensa amb 
escreix les petites molèsties 
que ens puguin ocasionar, el fet 
que s’alimentin d’insectes tan 
empipadors i, fins i tot perillosos 
per a la salut, com les mosques 
i mosquits de diferents menes 
–com ara el mosquit tigre–. 
Deixem-les seguir volant 
i delectant-nos amb les 
seves giragonses! 
Jaume Viader - Arrels Cultura

L’Ajuntament de Caldes té 
previst reobrir el Parc de Can 
Muntanyà el pròxim 19 de maig

Gràcies a la feina 
desinteressada 
dels veïns i veïnes 
de Caldes durant 
les jornades 
solidàries de suport 
al manteniment 
del Parc de Can 
Muntanyà, aviat 
se’n tornaran a 
obrir les portes

Un cop agrupades les restes ve-
getals, una brigada de volunta-
ris s’encarregava de fer petites 
fogueres controlades per cre-
mar la llenya descartada.

Després de la 
gran feinada, va 
caldre recuperar 
les forces amb un 
esplèndid dinar a 
la pèrgola del Parc 

Gràcies a la col·laboració de 
l’Àrea de Medi Ambient i amb 
el suport de les botigues Can 
Piu, Carnisseria Anna Solà, 
Verdura i Fruites Àngels i el 
Forn Pa i Cafè, als voluntaris els 
esperava un dinar a base de 
botifarra, cansalada, carxofes 
a la brasa i amanida. Tot això, 
acompanyat amb vi i aigua. 
Des de l’Ajuntament de Caldes 
volem agrair especialment la 
col·laboració desinteressada 
de totes les persones que van 
participar tant en aquesta jor-
nada com en l’anterior, en la 
que unes 80 persones van tre-
ballar també per poder recupe-

rar el Parc Muntanyà, que obri-
rà de nou les portes el proper 
dissabte 19 de maig amb una 
gran festa. 
En aquest sentit, l’Ajuntament 
de Caldes té previst posar en 
marxa una nova edició de “Fent 
Camins”, amb la creació d’una 
brigada jove, especialitzada 
en l’àmbit de la jardineria per 
fer tasques de manteniment al 
Parc de Can Muntanyà. 
Per a aquesta nova edició de 
“Fent Camins” es durà a terme 
la contractació de 2 joves peons 
de jardineria i un cap de brigada 
jove que, alhora, mantindrà les 
funcions de mestre/a de taller.

9
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actualitat serveis urbans/via pública ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Durant els mesos de gener, febrer i 
març, tant la Brigada Municipal com la 
Policia Local han detectat diferents danys 
en el mobiliari urbà de Caldes d’Estrac 
fruit de diferents actes de vandalisme 
com és el cas d’excrements de gos al 
carrer, el robatori de cargols de les rodes 
dels vehicles de la brigada de neteja i l’in-
correcte llançament de les escombraries 
que sovint envaeix la via pública.
Davant les pràctiques abusives per part 
dels propietaris de gossos que no recu-
llen els excrements, i d’acord amb les or-
denances municipals, ja s’estan aplicant 
sancions per aquesta infracció. 
Des de la Regidoria de Serveis Urbans 
i Via Pública tornem a insistir i fem una 
crida al civisme a tots els ciutadans, “Els 
desperfectes en el mobiliari urbà o el mal 
ús dels serveis públics minven el pressu-
post municipal, i ho hem de pagar entre 
tots, havent de renunciar a altres iniciati-
ves” ha explicat el regidor de Via Pública i 
Serveis Urbans, Joan Baró. En aquest se-
nit, la Regidoria informa que buidar grans 
quantitats de mobiliari a la via pública 
sense autorització està prohibit. “Fa poc 
uns veïns van buidar 700kg de mobiliari 
als contenidors sense previ avís i recollir 

Denunciem l’incivisme!  
Es tornen a detectar pràctiques abusives i actes d’incivisme 
que afecten la butxaca de tots els caldencs i caldenques

tot això ens toca a la butxaca de tots. Hi 
ha mecanismes i equipaments especialit-
zats per llançar aquest tipus de brossa”, 
comenta Baró. Des de la Regidoria tam-
bé es vol recordar la necessitat de plegar 
el cartró per tal d’economitzar l’espai als 
contenidors.
La Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajun-

tament de Caldes fa una crida a tothom 
que presenciï fets de vandalisme, ho de-
nunciï a la Policia Local, perquè pugui ac-
tuar el més ràpid possible.
Paral·lelament, des de l’Àrea de Serveis 
Urbans s’informa que s’està seguint el 
protocol de neteja dels contenidors, que 
es fa periòdicament. 
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Important 
actuació de 
la Policia 
Local

L’eficaç intervenció du-
rant del passat dia 14 de 
març de la Policia Local de 
Caldes d’Estrac va evitar 
l’actuació d’un grup de 
presumptes delinqüents 
que pretenien assaltar un 
habitatge de Caldes. 
Gràcies a l’acció de la 
Policia Local s’ha pogut 
desarticular una banda 
de del·linquents que es 
dedicaven a robar i assal-
tar cases particulars i que 
portaven temps actuant a 
la comarca.  

Encara no tens la tarja 
“Deixalleria Tres Viles”?

95 famílies de Caldes es beneficien 
aquest 2018 de la reducció de la taxa 
d’escombraries per l’ús de la deixalleria

Noves actuacions en 
l’enllumenat de Caldes

La Regidoria de Via Pública i Serveis Urbans 
fa una aposta per la il·luminació LED

La Regidoria de Via Pública i Serveis Urbans ha efectuat vàries ac-
tuacions sobre l’enllumenat de Caldes durant aquest mes de març. 
En primer lloc, des de la Regidoria s’informa que s’ha canviat 
el sistema d’il·luminació a LED tant a l’Escola Sagrada Família 
com a l’esplanada de Can Muntanyà. Aquesta aposta per la 
il·luminació LED es basa en tres raons principals. La primera, 
l’estalvi econòmic que representa. A més a més, produeix una 
llum més focalitzada, que s’aprofita molt més. Segon, no emet 
radiació ultraviolada, la qual cosa comporta una reducció dels 
riscos per a la salut. I com a tercer factor, cal destacar la gran 
durabilitat dels llums LED, que poden arribar a una vida útil que 
ultrapassi les 50.000 hores i son de fàcil reciclatge.
En aquest sentit, la Regidoria informa que també es canviaran 
els llums empotrats als murs del Camí Ral, que fa anys que no 
funcionaven, per llums d’aquest tipus.

El passat 5 de febrer de 
2018 en Junta de Govern Lo-
cal es va aprovar el dret a la 
reducció de la taxa d’escom-
braries per a l’any 2018 per 
a totes aquelles persones 
que van utilitzar la deixalle-
ria municipal de Sant Andreu 
de Llavaneres i la deixalleria 
mòbil de Caldes. Per fer-ne ús 
és necessària la targeta que 
l’Ajuntament expedeix als 
veïns des de l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà.
El total de persones que gau-
diran d’aquesta bonificació va 

en funció de la utilització que 
hagin fet de l’esmentat servei 
durant l’any anterior, quantes 
més vegades s’utilitzi, major 
serà el descompte en la taxa 
d’escombraries. 
Per tal de facilitar a la població 
aquest servei, trobaràs la dei-
xalleria mòbil a l’esplanada de 
Can Muntanyà de Caldes tots 
els diumenges al matí. La dei-
xalleria mancomunada entre 
Caldes d’Estrac, Llavaneres i 
Sant Vicenç de Montalt és el 
centre de recollida dels resi-
dus que no poden ser diposi-

tats en els contenidors del sis-
tema de recollida municipal.
Aquests residus són trans-
portats a gestors autoritzats 
per al seu correcte reciclatge. 
És una instal·lació tancada i 
vigilada, de manera que no 
s’hi poden realitzar aboca-
ments incontrolats. Els usua-
ris disposen d’una oficina de 
recepció on, a més de dur un 
registre dels residus que en-
tren, s’informa d’on cal dipo-
sitar-los. FEM DE CALDES UN 
MUNICIPI SOSTENIBLE!

AqvA
CAlidA
Bio-fira de Termalisme, saluT, 

hisTòria i gasTronomia

Caldes d’Estrac, 2 i 3 de juny de 2018

 u Teràpies naturals i alternatives u espectacles
u Pràctiques saludables u Productes naturals u
gastronomia saludable u Xerrades i ponències



12

actualitat promoció i turisme ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tot a punt per rebre la tercera 
edició del Nit de Tapes i Música

El proper 14 d’abril de 20:30h a 24h tornen 
les tapes i la música al Mercat Municipal  

Després de l’èxit de les edicions anteriors del “Tapes i Música” 
al Mercat Municipal, torna una segona edició on tothom està 
convidat a degustar les tapes més delicioses que es puguin ima-
ginar a partir d’1 euro. 
Des de les 20:30h i fins les 24h de la nit, el Mercat Municipal 
obrirà les seves portes per oferir les tapes dels comerços de Cal-
des. El “Tapes i Música” es una iniciativa del Mercat que amb el 
suport de l’Ajuntament volen donar a conèixer els seus produc-
tes en un ambient festiu. Enguany està previst que se celebrin 
quatre vetllades del “Tapes i Música”, com l’any passat.
La vetllada anirà acompanyada de la música en directe del DJ 
Fidel, gràcies a un entarimat que estarà situat al Carreró. 
Aquells comerços que desitgin sumar-se a la festa treient els 
seus productes al carrer podran fer-ho prèvia notificació a 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Des de l’Àrea de Turisme i Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament us animem a tots a participar 
i fer vostra aquesta Nit de Tapes i Música!

La cinquena edició de la Fira 
del Playmobil ha superat el 
nombre de persones que es 
van apropar a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament per gaudir 
dels diorames que enguany hi 
estaven exposats. El regidor 
de Promoció Econòmica i Tu-
risme, Òscar Baró, valora molt 
positivament l’afluència de pú-
blic durant el cap de setmana. 
S’estima que més de 500 per-
sones s’hi han acostat. Entre 
veïns de Caldes, i de la resta de 
la comarca, aquesta ha estat 
l’edició que més visitants dels 
darrers anys ha tingut. 
En total es van construir 11 di-
orames amb dos grans mun-
tatges d’un poble medieval i un 
aeroport que ocupaven la part 
central de la Sala Cultural i al 
voltant dels quals es van instal-

La 5a edició de la Fira de Playmobil bat rècord d’assistència

11 diorames van 
omplir la Sala 
Cultural durant 
tot el cap de 
setmana del 16, 
17 i 18 de març

lar la resta de diorames. Alguns 
d’aquests diorames, set dels 
quals estaven construïts per 

l’empresa Clickstart, simbolit-
zaven escenes marítimes, de 
pirates, circ, una granja i dos de 
l’Oest americà, entre d’altres. 
Els premis als millors diora-
mes es van lliurar el passat 
diumenge 18 de març a les 7 
de la tarda. Es va produir un 
empat en el primer premi, que 
el van guanyar el diorama del 
circ de la Lluna Flaqué i el di-

orama de la casa de la Laiza 
Viza. En la segona posició 
també va haver-hi un empat 
entre el dioarama de la granja 
de ponis de la Júlia Navarro i 
la el fort de l’oest de Xavier 
Muñoz. Òscar Baró, regidor de 
Promoció Turística i Economia, 
Joan Baró, primer tinent d’al-
calde van ser els encarregats 
d’atorgar els premis.
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LA TASQUETA DE CALDES
Un restaurant amb cuina de fusió molt proper

La Tasqueta de Caldes va néixer el 5 de gener de 2011 amb “moltes 
ganes d’anar a per totes” tal i com diu en Toni Mont, copropietari 
del restaurant juntament amb la seva companya i sòcia, Sònia de 
Gregorio. De fet, la Sònia, la xef de la Tasqueta, amb la seva for-
mació i la seva vessant artística, és un dels secrets de la màgia 
culinària que se serveix al restaurant. L’altre secret, “és l’amor que 
hi posem tant a la cuina com al servei que oferim”, assegura Mont. 
A la Tasqueta podeu trobar una cuina molt més acurada, delicada, 
mesurada, plena de textures, essències, caràcter... però sense dei-
xar de banda la cuina tradicional. Des de que van decidir tancar el 
bar de tapes del parc Joan Maragall ara fa més de 8 anys per apos-
tar pel restaurant, la cuina de la Tasqueta sempre ha intentat oferir 
nous i millorats plats. “Des de fa tres anys, treballem una línia nova 
amb una fusió de cuina catalana i d’altres regions europees i asià-
tiques tenint molt present l’equilibri entre el gust del paladar i les 
emocions que genera la nostra cuina”, comenta en Toni. “De la cui-
na de la Tasqueta en sobresurt alguna cosa més que no té a veure 
amb una barreja de gustos i lògiques. A cada plat hi trobaràs la  

Si estàs interessat a promocionar el teu comerç 

al butlletí municipal, posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de l’adreça electrònica: 

premsa@caldetes.cat

nostra marca”. I és que el seu eslògan ho resumeix tot: “Perquè menjar bé... 
no és tan dificil”. Però la Tasqueta no és només bona cuina, també hi destaca 
i molt el seu servei. “Caldetes és un poble molt proper. Tots ens coneixem 
entre nosaltres. Vivim en una zona privilegiada. Aquesta, en essència, és la 
filosofia amb la que tractem els nostres clients. Els tractem com a amics molt 
especials”, comenta en Toni. De fet, tal i com segueix explicant “els nostres 
valors empresarials van molt lligats amb la nostra filosofia de vida. Som un 
equip feliç i molt il·lusionat i procurem que això es trasalladi en el nostre 
tracte al client. Sabies que quan entres en un restaurant, l’olor, la forma del 
local i el primer somriure son el que fan que et decideixis a entrar? Doncs, 
per fer que un client entri, hem de fer-lo sentir especial, perquè ho és. Ho ets 
tu, ho sóc jo. Ho som tots”, assegura en Toni.
Amb l’inici de la Pesolada, la Tasqueta és un dels 13 restaurants que oferei-
xen un menú especial on l’ingredient protagonista és el pèsol. “Rebem la 
Pesolada amb moltes ganes, il·lusió i unió de tots entre els que hi partici-
pem”, diu Mont. “El pèsol és un ingredient essencial per a la cuina catalana. 
Nosaltres l’afegim als plats estrella. La Pesolada és una iniciativa turística 
molt interessant que beneficia el poble i cadascun dels negociants que llui-
tem cada dia pels nostres somnis”, conclou.

actualitat promoció i turisme ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adreça:  Riera 10,  Telèfon: 93 791 32 72
Facebook: https://www.facebook.com/LATASQUETADECALDES/
Instagram: @latasquetadecaldes
Web: www.latasquetadecaldes.com
Horari comercial: de dilluns a diumenge de 13:00 a 15:45
i de 20:00 a 22:45

Torna el Mercat de Segona Mà 
Diumenge 20 de maig a partir de les 
8h a l’esplanada de Can Muntanyà

Arriba la 11a edició del Mercat de Segona Mà a Caldes d’Es-
trac, una proposta basada en els valors del consum responsable, 
la sostenibilitat i el reciclatge. 
Se celebrarà el pròxim diumenge 20 de maig entre les 8h i les 
14h i està prevista la participació de diverses parades on podreu 
trobar tot tipus d’objectes d’ara i d’abans, com roba, joguines, 
llibres o utensilis per a la llar a preus més que assequibles. 
El Mercat de Segona Mà és una iniciativa de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en col·laboració 
amb l’Associació Segona Oportunitat-Vintage, que va començar 
el 2013 i que avui dia es continua realitzant amb la mateixa fina-
litat: conscienciar sobre la importància d’adquirir nous hàbits de 
consum basats en la sostenibilitat. Us hi esperem a tots!

Vols formar part de la Colla de 
Percussió dels Diables d’Estrac? 
Aquesta és la teva oportunitat!
En el marc del Cicle d’Activitats i Tallers Culturals –CALDE-
RART–, conjuntament amb la Colla de Diables d’Estrac, els 
propers dies 12 i 26 d’abril i, 17, 24 i 31 de maig, de 20h a 22h, 
pots entrar a formar part de la Colla de Percussió de Caldes 
d’Estrac.

Amb aquest ob-
jectiu, crear una 
nova colla de 
percussió amb 
moltes ganes, 
empenta i trem-
pera, hem orga-
nitzat un curs de 
tabals –percus-
sió de carrer.
El curs es durà a 

terme els dies indicats a la Sala Cultural i l’impartirà el mes-
tre Ernest Martínez, percussionista.
Està adreçat a tots aquells i aquelles, majors de 16 anys, que 
vibreu cada cop que sentiu sonar els tabals, que sentiu com 
el cos no para de moure’s i desitgeu ser-ne part protagonista.
El curs és completament gratuït. Subvencionat per la matei-
xa Colla de Diables d’Estrac i per l’Àrea de Cultura de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac.
Més informació i inscripcions al telèfon 600 58 84 51.
Que ressoni Caldes!
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La rua de Carnestoltes, el 
pregó i la nit de disfresses: 
els actes amb més 
participació del Carnaval

L’agosarada invitació del “sergent de la 
Guàrdia Civil i les seves acòlites” fent cla-
ra referència a l’aplicació del 155 en format 
vídeo fet pels joves de Caldes, principals 
impulsors del Carnaval 2018, ja anunciava 
que en aquest Carnaval 2018 hi conviuri-
en l’humor, la crítica i el to burlesc, i així 
s’ha pogut veure durant tota la setmana 
del Carnaval.
L’Espai Jove de Caldes, com ja és habitual, 
va disparar el tret de sortida del Carnaval 
2018 amb el taller de construcció del Rei 
Carnestoltes.
El divendres 9 de febrer les activitats van 
continuar amb la rua infantil que va sortir 
de l’Escola Sagrada Família i on hi van par-
ticipar alumnes, mestres i pares de l’Escola 
Bressol i Sagrada Família. I per premiar la 
feina ben feta, els infants van poder gau-
dir d’un berenar a l’esplanada Can Mun-
tanyà gràcies a la participació del Forn de 
Pa Can Serra. A la nit, la festa va continuar 
amb un espectacle familiar amb DJ a càrrec 
de SomDivertida, SL. 
El dissabte 10 de febrer a la nit es van cen-
trar els principals actes del Carnestoltes 
amb l’esperada rua de Carnestoltes. La nit 
de Carnestoltes va començar amb la tro-
bada de les carrosses a l’esplanada de Can 
Muntanyà: les ballarines del Coco Bongo, 
els forçuts, els pallassos, els zombies, les 
mosques, els mafiosos i les “chicas del 
cable” i molt més es van reunir a les 21h 
del vespre, i van iniciar el recorregut pels 
carrers de Caldes fins acabar a la plaça de 
la Vila. La Xaranga va acompanyar en tot 
moment els participants de la rua i els es-
pectadors i un cop a la plaça de la Vila, van 
llegir el pregó de Carnestoltes que havien 
escrit els veïns del poble amb un to crític i 
burlesc. Tot seguit es va donar pas al con-
curs de Carnestoltes i al ball de comparses.
El regidor de Cultura, David Salvà, va ser 
l’encarregat de lliurar els premis. “Thriller” 
va endur-se el premi a la millor carrossa 
al que corresponien 150 euros, “Festa ha-
waiana” van guanyar el premi a la millor 
comparsa, de 150 euros; “Caldes Gatsby” 
va guanyar 150 euros pel premi a la millor 
comparsa infantil, “el Coco Bongo” va acon-
seguir el premi a la millor disfressa d’adult 
consistent en un sopar al Tête-à-Tête de 
Caldes, i el premi a la millor disfressa indi-
vidual infantil va ser per la Laira López Pons 
de la comparsa “el Circ de Caldes”, amb un 
berenar per a 4 persones al Soletico.
La vetllada va finalitzar amb el ball de Car-
nestoltes a la Sala Cultural amb EXEL GRUP.

Tal i com mana la tradició, les Festes de 
Carnaval es van acabar el passat dimecres 
14 de febrer amb la crema de Sa Majestat 
el Rei Carnestoltes i una sardinada orga-
nitzada per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
amb la col·laboració de l’Associació de Pes-
cadors.

A les vuit del vespre, un bon grup de cal-
dencs i caldenques es van apropar per 
acomiadar el Rei Carnestoltes que va de-
saparèixer de seguida enmig de les flames, 
posant punt i final als dies de disbauxa del 
Carnaval. 
Cal destacar, que un cop més, el rei Carnes-
toltes va ser construït des de l’Espai Jove. 
Aquest any es tractava d’en “Piolín Repres-
sor”, un polín disfressat de Guàrdia Civil 
amb clara referència als actes violents que 
es van derivar de la jornada de referèndum 
el passat 1 d’Octubre. 
Des de l’Ajuntament de Caldes volem 
agraïr la participació d’Àngel Maculet, la 
Brigada Municipal, Creu Roja, l’Associació 
de Pescadors de Caldes, Diables d’Estrac, 
Policia Municipal, Comparses i a l’Espai 
Jove. Sense la seva col·laboració el Carna-
val 2018 no haguès estat possible.

Un Carnaval amb rerefons polític
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Roses, literatura i cultura 
per celebrar Sant Jordi
Com ja és tradició, el dia de Sant Jordi se celebrarà amb l’espe-
rada Fira d’Entitats amb les seves parades de llibres i roses, on 
les entitats i associacions locals mostraran a la població totes les 
activitats i propostes culturals i esportives que organitzen. Però 
enguany a Caldes el dia de Sant Jordi se celebrarà el 22 d’abril, 
diumenge, per petició expressa de la majoria d’entitats ja que el 23 
d’abril cau en dilluns.
Des de les 10h i fins les 14h, l’esplanada de Can Muntanyà serà 
l’escenari principal on es desenvoluparan totes les activitats del 
dia del llibre i la rosa. Així mateix, les diferents entitats organitzen 
activitats i exhibicions per tal que tots puguem gaudir-ne, com ta-
llers de manualitats, presentacions de llibres, exhibició de diversos 
esports (patinatge, aikido...). Les activitats es duran a terme entre 
les 10:30h i les 12h.
A les 12h s’ha programat una hora del conte entre la Biblioteca 
Municipal Can Milans i la Fundació Palau. Just després s’obrirà el 
micro de l’escenari a totes les persones que vulguin llegir textos 
o recitar poemes, en el marc de l’Any Palau, l’Any Pedrolo o qual-
sevol text que desitgin compartir.
Les parades de llibres i de roses dels centres educatius i d’altres 
entitats envairan els carrers del poble.  
La jornada arribarà al seu clímax amb una fideuà popular, organit-
zada per Amics del Teatre. Els tiquets es podran comprar els dies 
18, 19 i 20 d’abril, d’11h a 13h, a la planta baixa de l’Ajuntament. 
El preu del tiquet serà de 7,50€ per als membres d’entitats i de 9€ 
per a tota la resta.
Des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament animem a tothom a par-
ticipar en aquesta nova edició de Sant Jordi on hi col·laboren les 
entitats del municipi fent una programació pensada per a tots els 
veïns i veïnes del poble.

ARRIBA LA XXXV MOSTRA LITERàRIA

Un any més, des de l’Àrea de Cultura presentem una 
nova edició de la fase local de la Mostra Literària del Ma-
resme i convidem tothom a participar-hi. Les categories 
d’enguany son poesia i prosa. Com sempre, la temàtica és 
lliure, els treballs han de ser individuals, escrits en català 
i inèdits.
Desvetllarem quins han estat els guanyadors en un acte 
que tindrà lloc el dissabte 12 de maig a partir de les 18h 
a la Sala Cultural. L’acte començarà amb la programació 
d’una hora del conte, organitzada per la Biblioteca Can 
Milans, i a continuació es farà el lliurament de premis, al 
qual animem tothom a assistir.
Enguany, com a novetat, emmarquem la Mostra Literària 
dins un Cap de Setmana Literari, on el plat fort serà la 
programació d’un espectacle literari protagonitzat per la 
Companyia Mariona Casanovas. L’espectacle Montserrat 
Roig: paraules d’avui és una proposta de prosa musicada 
a partir de la selecció d’alguns dels articles recollits a Un 
pensament de sal, un pessic de pebre. Dietari obert 1990-
1991, que conté tots els articles que va escriure Montserrat 
Roig al dari Avui, amb temes recurrents com el feminisme, 
la justícia social, la lluita contra l’oblit, la discriminació ra-
cial, la llengua, la pau... presents al llarg d’aquest monòleg 
que en realitat és un diàleg, perquè les paraules de Roig 
interpel·len encara el públic, el lector. 
Les entrades per gaudir d’aquest espectacle, programat 
dins el Cicle d’Arts Escèniques i Musicals de Caldes –Cal-
derart– es podran comprar el mateix dia, just 1 hora abans 
de l’inici de l’espectacle. El preu de les entrades és de 3€.
Des de l’Àrea de Cultura volem agrair especialment la col-
laboració de l’Escola Sagrada Família i l’Escola Bressol 
Municipal, tan implicades com nosaltres en el foment de 
la lectura, l’escriptura i la creativitat entre els infants i els 
joves.
Agraïm també especialment la col·laboració de la Bibliote-
ca Municipal Can Milans i de l’Associació Amics del Teatre 
pel seu suport en l’organització i foment de la cultura i les 
arts en el municipi.

Després de l’èxit del primer taller d’es-
criptura creativa celebrat la tardor passada, 
la Biblioteca de Can Milans torna a obrir les 
portes al segon taller d’escriptura creativa. La 
idea d’aquest curs és fomentar la participació 
d’adults a la propera mostra literària que se 
celebrarà a Caldes durant la primavera.
De nou, la participació al taller ha estat un 
èxit amb 17 persones inscrites i les pla-
ces exhaurides en tan sols 10 dies des de 
l’obertura d’inscripcions. De fet, segons la 
directora de la Biblioteca, Tamara Alfaro, hi 
ha una llista d’espera. En aquest curs, que 
consta de sis sessions, es tractaran els te-
mes i aspectes importants de l’escriptura 

creativa a través de l’anàlisi dels textos 
presentats pels alumnes inscrits. Es tracta 
d’un taller molt participatiu.
Aquesta iniciativa literària s’emmarca dins 
“Calderart”, el Cicle d’Arts Escèniques i Cul-
turals de Caldes. Es tracta d’un programa 

El taller s’enmarca dins de “Calderart”, el Cicle d’Arts 
Escèniques i Culturals de Caldes d’Estrac

Arrenca el segon 
taller d’escriptura 
creativa per a 
adults a Caldes

promogut per l’Àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment amb la col·laboració de la Biblioteca 
Can Milans. Des de l’Àrea de Cultura s’im-
pulsa diferents propostes artístiques des-
tinades a enriquir la cultura de Caldes com 
tallers de cant coral, activitats teatrals, etc.
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El desig de Palau es fa realitat amb 
l’exposició de Miquel Barceló 

La Fundació del poeta acull 68 dibuixos i gravats 
del pintor a l’exposició “Pregon Desig”

Un dels somnis de Josep Palau i Fabre 
va ser dedicar una exposició temporal al 
pintor balear Miquel Barceló a les sales 
de la seva Fundació, ja que admirava pro-
fundament la seva obra. Aquest desig no 
va poder realitzar-se en vida del poeta. 
Enguany i de forma desinteressada Mi-
quel Barceló ha decidit col·laborar en la 
celebració del centenari del naixement 
de Josep Palau i Fabre cedint 68 peces 
de tècniques mixtes que l’artista ha triat 
personalment.
“La generositat de Barceló ha sigut ex-
trema”, va dir la directora de Fundació 
Palau, Maria Choya, durant l’acte inau-
gural de la mostra “Pregon Desig” ja que 
“reuneix obra original procedent de la 
col·lecció privada de l’artista mallorquí 
i que ha estat triada personalment pel 
mateix Barceló”.

La mostra és una oportunitat 
magnífica per retrobar-se
amb Barceló, un dibuixant 
extraordinari 

Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, va re-
forçar el valor de l’exposició i va preuar 
el treball conjunt de Barceló i la Fun-
dació Palau tot assegurant que “si sub-
mergir-se en l’univers submarí de Barce-
ló, o perdre’s per les figures i els colors 
d’Àfrica, o buscar la veritable fesomia 
del pintor en els seus autoretrats, o des-
cobrir un projecte tan tendre com el que 
va portar a terme amb la seva mare el-
laborant uns dibuixos que ella més tard 
convertiria en gravats és un plaer, fer-ho 
des de la Fundació Palau a Caldes d’Es-
trac és un privilegi”.

L’exposició, que estarà oberta fins al 9 
de setembre a la Fundació Palau de Cal-
des d’Estrac, es divideix en diferents 
àmbits: gravats de mil i una espècies 
de peixos i pops, gravats amb termites, 
dones africanes, retrats fets amb lleixiu, 
nombroses aquarel·les, dibuixos per a 
brodats, sèrie eròtica i autorretrats. Són 
obres de cronologia diversa, des del 1999 
fins a l’actualitat. Completen el conjunt 
de peces el quadern on hi ha l’aquarel-
la que ha servit com a logotip de l’Any 
Palau i Fabre (i que segons l’artista és un 
retrat de Palau) i l’aquarel·la “Els Grius”, 
peça dedicada a Josep Palau i Fabre i que 
forma part del fons d’art de la Fundació 
Palau.
Manel Guerrero, comissari de l’Any Pa-
lau i Fabre, va aprofitar la inauguració de 
l’exposició el passat 17 de febrer per fer 
constar la bona entesa entre la Fundació 
Palau i l’artista mallorquí. “Ha estat com 
un joc. Li vam enviar els plànols de les 
sales i Barceló ens va proposar diferents 
grups d’obres”, comenta Guerrero.
“Pregon Desig” és la primera exposició 
de l’artista Miquel Barceló a Catalunya 
des de la mostra de l’any 2010 al Caixa 
Fòrum de Barcelona.
De l’acte inaugural, que va resultar un 
èxit de convocatòria, cal destacar els par-
laments de Maria Choya, directora de la 
Fundació Palau, Manel Guerrero, comis-
sari de l’Any Palau i Fabre, Martí Pujol, 
vicepresident tercer i president delegat 
de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de 
la Diputació de Barcelona i Rosa Pou, al-
caldessa de Caldes d’Estrac que va agrair 
a la direcció de la Fundació Palau i al seu 
equip el seu treball incansable, tot em-
plaçant la Diputació de Barcelona a “se-
guir apostant per la cultura descentralit-
zada. És per això que és vital reivindicar 
de nou el valor d’un espai com el de la 
Fundació Palau en la comarca i el poble 
de Caldes”.
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Amics del 
Teatre comença 
temporada
L’associació ha començat 
amb força la temporada 
teatral organitzant 3 
sortides en aquests 
primers mesos de l’any. 
Durant el mes de febrer 
es va iniciar l’activitat 
amb una sortida familiar a 
veure l’espectacle musical 
Blancaneus i els set nans 
al Teatreneu, amb molts 
infants i famílies que gaudien 
per primera vegada de 
l’experiència i que estaran 
encantats de repetir-la.
Al mes de març, va ser el torn 
dels adults amb l’esbojarrada 
comèdia Adossats al 
Teatre Romea, amb actors 
de primer nivell com Jordi 
Bosch, Carles Canut i Rosa 
Renom entre d’altres, que 
van fer gaudir d’una bona nit 
d’humor portat a l’extrem a 
la quarantena de persones 
que ens van acompanyar.
Com a novetat, a finals del 
mateix mes de març, s’ha 
organitzat una visita guiada a 
l’exposició de Manel Barceló 
a la Fundació Palau. Una bona 
manera d’explorar noves 
formes de gaudir de la cultura.
I el plat fort arribarà el mes 
d’abril, amb la sortida per 
veure el Cirque du Soleil amb 
el seu últim espectacle Totem, 
amb un èxit absolut de 
convocatòria que desplaçarà 
70 persones des de Caldes 
fins la carpa del circ.
Al mateix temps, l’associació 
ja està preparant la seva 
col·laboració amb la fideuada 
de Sant Jordi i la parada de 
llibres que enguany posarà 
a la Fira d’Entitats. També 
està tancant l’espectacle 
que es programarà de 
cara a la Festa Major.
Animem tothom a gaudir 
del teatre i a contactar 
amb nosaltres per poder 
rebre la difusió de les 
sortides a través del correu 
amicsdelteatre@hotmail.com

La gent gran de 
Caldes, els autèntics 
protagonistes
Tot va començar quan la Leonor Manrique 
Fontrodona, fotògrafa i autora de l’exposi-
ció Gent de Caldes, va decidir agafar-se un 
temps de descans a la seva feina per acom-
panyar el seu pare malalt d’Alzheimer. “Un 
any d’excedència per tenir cura del meu pare 
em va permetre retrobar-me amb la gent 
més gran del meu poble de Caldes d’Estrac. 
Vaig començar a parlar amb ells i els hi vaig 
demanar permís per fotografiar-los, consci-
ent de l’empremta que havien deixat al po-
ble”, explica Leonor Manrique, que afegeix: 
“son gent que tenim una mica oblidada. No 
els tenim prou presents”. 
La Leonor es va dirigir a l’Àrea de Cultura per 
explicar la idea d’aquest projecte fotogràfic i 
esbrinar com podria materialitzar-se en forma 
d’exposició. D’aquesta manera, va néixer la 
mostra, que es va inaugurar el passat 18 de 
febrer i es va poder veure fins al 3 de març a 
la Fabriqueta. Una mirada íntima i personal 
a la gent gran de Caldes d’Estrac. Un home-
natge als nostres veïns i veïnes, però sobretot 
a la gent gran de Caldes, moltes vegades els 
protagonistes ocults de la història del nostre 
poble. 
“Em vaig adonar de la importància del pai-
satge humà i que aquest es modifica cons-
tantment amb noves aportacions de famílies 
joves. Tenia la sensació de que els més grans 
estaven en un segon pla. Els vaig anar foto-
grafiant pel pur plaer de comunicar-me amb 
ells i sense voler tenia tantes fotografies que 
vaig pensar que seria genial poder compartir 
la meva experiència amb la gent gran de Cal-
des”, comenta Leonor.

D’aquesta manera, tal i com va dir l’alcadessa 
de Caldes, Rosa Pou, durant l’acte inaugural 
“el projecte de la Leo és la història d’un pai-
satge. Però no d’un paisatge que té a veure 
amb les nostres platges, els nostres turons o 
els nostres rials. Tampoc té a veure amb un 
paisatge dels nostres carrers, les nostres ca-
ses ni els nostres edificis més singulars. És un 
projecte que descriu la història d’un paisatge 
humà. Un paisatge que està format per tots 
aquells homes i dones que, mica en mica, han 
ana teixint la història del nostre poble, Caldes 
d’Estrac.”
A la inauguració de l’exposició, a la que van 
assistir nombrosos veïns i veïnes de Caldes, 
“tots els protagonistes de les meves foto-
grafies es van veure reflectits amb simpatia, 
recordant aquells detalls, potser insignifi-
cants però plens de vida, de joventut, amb 
la serenor i el respecte que dóna l’edat i la 
distància”.
“Aquesta resposta, per part dels protago-
nistes, va ser la satisfacció més íntima. Con-
templar aquells rostres amb un somriure i els 
ulls brillants va ser molt emocionant”, afirma 
Manrique. “De fet un dels veïns fotografiats, 
se’m va apropar i em va dir: te n’adones Leo 
que més d’hora que tard tots els que som 
aquí en aquestes fotos ja no hi serem?... així 
és la vida, no s’atura”.
Rosa Pou va anunciar que, un cop acabada 
l’exposició, els autèntics protagonistes, la 
gent gran de Caldes que ha 
prestat la seva imatge 
per a la mostra, podran 
endur-se a casa les fo-
tografies impreses.
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Amb una participació de més de 300 
atletes, s’ha disputat la 29a edició de la 
Cursa Popular de Caldes d’Estrac de 10 km

El bon temps va acompanyar en tot moment 
els participants de la 29a Cursa Popuar 
que enguany ha canviat de circuit

305 atletes s’han inscrit aquest any a la 29a edició de la 
Cursa Popular de Caldes d’Estrac. La competició, organitzada 
per l’Ajuntament de Caldes amb la col·laboració de GESPORT - 
Gestió Esportiva del Maresme, va tenir lloc el diumenge 4 de 
març i un cop més es va viure amb el bon ambient esportiu que 
caracteritza la prova.
A les 9:30h del matí el so de la botzina va posar en marxa les 
cames dels esportistes que enguany van sortir del passeig dels 
Anglesos. El recorregut va variar una mica respecte d’altres 
anys. Els participants van recórrer un circuit de 10km que va co-
mençar del passeig dels Anglesos, va enfilar el passeig marítim 
enllà, va continuar pels carrers del centre de la vila de Caldes, 
Sant Vicenç de Montalt, el passeig marítim de Sant Andreu de 
Llavaneres fins al Port Balís per acabar de nou a Caldes.
Segons els organitzadors, no es va produir cap incident impor-
tant i dels 305 inscrits, prop de 300 van aconseguir arribar a la 
meta. L’entrega de premis es va iniciar a les 11:30h del matí de la 
mà de David Salvà, regidor d’Esports, Joan Baró, tinent d’alcal-
de, Òscar Baró, regidor de Turisme, Sílvia Muñoz, de Finques Jo-
sep Grau i Carolina Caneiro, de la Immobiliària Carolina Caneiro.
Un cop més des de l’Ajuntament de Caldes 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’avituallament, de la gestió del pavelló poliesportiu, el lliura-
ment de regals, o els massatges oferts per l’empresa concessio-
nària del Balneari Caldes d’Estrac. D’altra banda cal destacar la 
feina de la Creu Roja, que va estar present durant tota la com-
petició i es va ocupar del servei d’assistència mèdica durant tota 
la cursa. També agrair la participació de Finques Josep Grau i la 
Immobiliària Carolina Canerio que van patrocinar la samarreta 
de la cursa.

Carles Montllor i Yolanda Riera, guanyadors 
de la 29a edició de la Cursa Popular

Des d’un bon principi, Carles Montllor es va posar al capdavant 
de la Cursa. Amb un temps de 33 minuts i 24 segons, el corre-
dor del Club La Sansi va aconseguir situar-se al primer lloc de la 
classificació de la Cursa Popular de Caldes d’Estrac per tercer any 
consecutiu. 
El segon classificat va ser Jordi Escoriza, amb un temps de 34 
minuts i 15 segons i el tercer classificat va ser Alex Nuñez, amb 
un temps de 34 minuts i 54 segons.
En la categoria femenina van ser Yolanda Riera amb un temps 
de 40 minuts i 44 segons, Cristina Pastor, del C.T. Esportissim 
amb un temps de 42 minuts i 12 segons i Esther Cruz, amb un 
temps de 42 minuts i 29 segons, les que van aconseguir les tres 
primeres posicions.
Com ja és habitual, a més de les categories freqüents es van 
atorgar premis als primers classificats de les tres viles partici-
pants. De Caldes d’Estrac, els primers van ser Carles Casanova i 
Marina de Vilar Galván.
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actualitat esports –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Els nostres equips 
d’handbol continuen la 
lliga amb bona ratxa

2a catalana masculina: Llavaneres 
Caldes d’Estrac 23-22 Handbol Súria

El nostre equip de segona catalana masculina va derrotar 
el líder, Súria, assegurant així la permanència. El sènior de 2a 
catalana tenia un compromís difícil el diumenge 18 de març 
a la tarda davant el líder, però enmig d’un gran ambient va 
jugar un gran partit per trencar la ratxa dels suriencs que 
portaven 9 victòries seguides.
L’equip del Bages és el màxim golejador del grup i va de-
mostrar el seu potencial en el primer tram del partit i als 20 
minuts els visitants guanyaven per 5-10. Després d’un temps 
mort es va millorar i com que la defensa va mantenir un 
bon nivell, al descans s’havia reduït la diferència a tres gols 
(10-13). A la represa, el nostre equip no es va rendir i va anar 
remuntant fins a capgirar el marcador amb un parcial de 6-0 
que va portar el marcador del 16-20 al 22-20. 
Pel que fa a la Federació Femenina, el sènior femení va su-
mar el tercer triomf consecutiu davant un equip que ja haví-
em guanyat en dues ocasions en el campionat de lliga. 
D’altra banda, el sènior de 4a va retrobar-se amb el triomf 
en un partit molt fàcil davant un equip que venia amb els 
efectius justos i que va fer el que va poder. Al descans el 
marcador estava ja en 18-11 i a la represa va anar augmen-
tant sense parar. Amb aquest triomf el nostre equip continua 
en tercer lloc, en zona d’ascens.



20

l’ajuntamentinforma–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Apunt
econòmic

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.

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:
4.174.966,27 €

 1.053.486,83 €

2.109.964,33 €

 1.356.408,15 €

 293.583,05 €

111.595,44 €

 348.377,69 €

a 29/03/18

2.987.318,24 €

293.068,65 €

1.913.704,22 €

1.377.179,03 €

55.296,59 €

854.21,32 €

395.807,28 €

a 22/2/17

3.585.090,53 €

406.595,84 €

1.752.657,78 €

1.045.401,68 €

265.461,02 €

104.046,57 €

337.748,51 €

Compromesos amb 
l’agenda social 
internacional 
L’Ajuntament de Caldes s’unirà 
al calendari de celebracions 
mundials de les Nacions Unides 

L’Ajuntament de Caldes ha aprovat el ca-
lendari de celebració dels dies mundials 
i/o internacionals del 2018 com a mos-
tra del seu compromís amb els temes so-
cials emergents que afecten la societat  
en general. 

Arran d’aquest calendari podem realitzar 
accions específiques de conscienciació, 
sensibilització i reflexió sobre temes polí-
tics, socials, culturals, humanitaris, o relaci-
onats amb els drets humans, com ara el Dia 
Escolar de la No Violència i la Pau celebrat 
a l’Escola Sagrada Família. 
Tot i que alguns d’aquests dies ja es promo-
vien des de l’Ajuntament amb manifesta-
cions i activitats, hem volgut fer una passa 
més establint una agenda per aconseguir 
una major implicació de tots plegats. 
A continuació detallem els dies als que ens 
unirem amb accions específiques que us 
farem arribar a través del web municipal:

Martí Daban 
renuncia al seu 
càrrec de regidor
Durant el passat Ple municipal del 
29 de gener es va donar compte de 
la renúncia del regidor del PDeCAT 
Martí Daban Canaleta. Daban va ex-
plicar que el fet de deixar el càrrec 
ha estat per motius personals, ja que 
“he canviat de domicili i amb consci-
ència no em puc dedicar al poble de 
Caldes tal i com es mereix”. Joaquim 
Arnó va destacar la seva tasca du-
rant tots els anys que ha exercit de 
regidor: “ha deixat empremta”. Arnó 
també va destacar la “feina feta pel 
municipi” i va afegir que tot i que Da-
ban marxa de Caldes “sempre serà 
un ciutadà de facto del poble”. 
Al seu torn, els portaveus de la resta 
de grups polítics, ERC i PSC, van apro-
fitar per destacar la dedicació al poble 
del regidor, agraint la feina feta.

•	 30 de gener, Dia mundial de 
la No Violència i la Pau

•	 4 de febrer, Dia mundial contra el Càncer

•	 8 de març, Dia internacional de la Dona

•	 27 de març, Dia mundial del Teatre

•	 7 d’abril, Dia mundial de la Salut

•	 1 de maig, Dia del Treball

•	 6 de maig, Dia mundial de la Bici

•	 17 de maig, Dia intermacional 
contra l’Homofòbia

•	 21 de maig, Dia internacional 
de la Diversitat Cultural

•	 5 de juny, Dia mundial del Medi Ambient

•	 28 de juny, Dia internacional de l’Orgull Gai

•	 12 d’agost, Dia internacional de la Joventut

•	 1 d’octubre, Dia internacional 
de la Gent Gran

•	 4 d’octubre, Dia mundial de 
la Protecció d’Animals

•	 20 de novembre, Dia 
mundial de la Infància

•	 25 de novembre, Dia internacional de 
l’Eliminació de la Violència vers la Dona

•	 1 de desembre, Dia mundial 
de la Lluita contra la Sida

•	 10 de desembre, Dia internacional 
dels Drets Humans
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Les quatre vides de 
L’oncLe antoine
Xavier ALIAGA
(NOVEL·LA)
Barcelona: Angle, 2017.

Antonio Aliaga ha de fugir d’Es-
panya durant els primers anys 
de la postguerra. Les seves acti-
vitats antifranquistes a la clan-
destinitat l’obliguen a deixar 
dona i dues filles a Carcaixent i 
allistar-se a la Legió Estrangera, 
immersa en la guerra d’Indoxi-
na. En la distància física i a ulls 
de la seva família Antonio es 
converteix en un personatge 
misteriós, esmunyedís i mític.

Xavier aliaga, l’autor i narra-
dor, no ha conegut el seu oncle Antonio, però immers en el paper de cronista 
s’endinsa en el passat familiar per treure a la llum la veritat, fins allà on pugui, 
desvetllar misèries i grandeses i construir una esplèndida novel·la sobre una 
vida alhora ordinària i excepcional.

destaqueM...

com cada any, les Biblioteques Municipals del Ma-
resme editem una guia de recursos conjunta amb 
l’objectiu de donar valor a diversos temes d’inte-
rès local.

enguany ens centrem en la natura sota el títol sin-
gularitats naturals del Maresme. 

a l’apartat de caldetes, hi trobareu La natura de 
caldes d’estrac, una mirada curiosa. carme Buxa-
lleu, biòloga i màster en biodiversitat, serà l’en-
carregada de submergir-nos dins la flora i fauna 
dels diferents espais al poble.

des de la Biblioteca donem les gràcies a tots qui 
heu fet possible, un any més, l’edició d’aquesta 
guia.

si en voleu un exemplar gratuït, els trobareu diu-
menge 22 d’abril a la paradeta de sant Jordi de la 
Biblioteca.
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a nova 
distribució del 
butlletí municipal 
portada
Amb l’objectiu d’optimitzar re-
cursos 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 re-
partirà entre els veïns i veïnes de 
Caldes que formin part d’aques-
ta llista. Les subscripcions són 
gratuïtes i els veïns i veïnes in-
teressats a continuar rebent la 
revista Portada a casa vostra o 
a través d’una adreça de correu 
electrònic només haureu d’om-
plir 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 des-
carregant de forma gratuïta des 
del web municipal i també la po-
dreu 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, EL METRU, 
PÀ I CAFÈ, LA GRANJA, LA 
CALA I LA BODEGUETA

BOTIGUES: CAN SERRA, 
MÓN SÀ i PERRUQUERIA MJ
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elsgrupsmunicipals–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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.

ens suMeM  per 
defensar unes 
pensions dignes
Ara tenim el deure de donar suport a 
tots els pensionistes perquè tinguin 
unes pensions dignes, això no va d’uns 
o altres, aquí el més important son 
les persones, que és el que realment 
importa. En aquest moment sou vosaltres 
els jubilats/des i demà serem uns altres.
Tots hem d’estar en lluita per la pèrdua 
del poder adquisitiu dels pensionistes 
però també pels canvis anunciats amb 
plans de pensions privats, com a ciuta-
dans tenim la necessitat de rebutjar les 
polítiques socials d’aquest govern del PP, 
perquè son de nul·la generositat amb les 
persones que han ofert a la societat una 
vida de treball, dedicació i esforç per no 
obtenir el dret social que es mereixen.
El sistema públic de pensions cons-
titueix la política pública amb major 
capacitat de redistribució i reducció 
de les desigualtats i representa el 
46%, per això, és peça clau del nostre 
desenvolupament social, econòmic i 
polític, com a engranatge de garanties, 
tranquil·litat i estabilitat de present 
i futur a nivell individual i social.
A més, en un moment de gran incertesa 
i inestabilitat econòmica com l’actual, 
s’ha contrastat la seva transversalitat 
en afectar positivament a gent gran, 
adulta, jovent i infants amb la lluita de 
les pensions, no només tenim en compte 
adults, joves i nens per assegurar-los el 
dia de demà, sinó recordar que els pensi-
onistes, durant la crisi, han estat el pal de 
paller que en molts casos han aguantat 
tota la família tot i estar sense recursos, 
acollint-los a casa i posant un plat a taula.
Però el PP està legislant des de fa temps 
per enfonsar el sistema públic i impulsar 
el sistema privat de pensions. El Govern 
estudia baixar l’impost de l’IRPF per a la 
gent pensionista, però a causa dels seus 
baixos ingressos, la majoria no veuran 
repercussió en la seva pensió. Per això 
diem que és una cortina de fum, i que cal 
abordar finançaments complementaris 
a les aportacions a la Seguretat Social.
La sostenibilitat del sistema públic de 
pensions no depen d’actualitzar el poder 
adquisitiu segons l’IPC. El dèficit proce-
deix de la caiguda de cotitzacions que 
ha provocat la reforma laboral de Rajoy, 
per això des del PSC exigim derogar la Re-
forma Laboral del PP, per tal de garantir 
treball digne i pensions dignes. I és que, 
garantir el sistema de protecció social 
és garantir un mercat laboral sòlid, amb 
salaris dignes, basat en un model econò-
mic productiu. Un triangle a tres vèrtexs: 
prestacions socials, treball digne i model 
productiu (innovació i coneixement).
Per això, ens sumem  per defensar 
treball digne i pensions dignes. Ens 
sumem en aquesta lluita com ho hem 
fet a les diverses concentracions 
territorials i amb les recollides de 
signatures en favor dels jubilats/des.
Aixequem tots el cap, per estar al 
costat dels jubilats. Ara, per unes 
pensions públiques dignes.

“Som el fruit de moltes derrotes, 
també estem convençuts que som 
la llavor de totes les victòries”

Oriol Junqueras

Ens adherim a la campanya “Free 
Junqueras”. Reclamem la llibertat 
de tots els presos polítics catalans. 
Us volem lliures! Us volem a casa!

www.freejunqueras.org
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aGenda d’actiVitats deLs mesos d’aBriL i maiG 2018

cursos i taLLers

taLLer de taBaLs- percussiÓ aL carrer
12 i 26 d’abril. 17, 24 i 31 de maig a la Sala Cultural. De 20 a 22h. 
Organitza: Àrea de Cultura i Colla de Diables d’Estrac.
Inscripcions: 600 58 84 51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
taLLer de La MeMòria per a La gent gran
Tots els dimarts de 10 a 12h, del 13 de març al 8 de maig al Casal 
dels Avis. El taller és gratuït.
Inscripcions: Oficina d’Atenció al Ciutadà  (OAC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
taLLer de piLates
Tots els dijous de 10 a 11h, del 15 de març al 14 de juny a la Sala 
Cultural. Gratuït. Inscripcions: Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
curs de taitXí
Dilluns i Dimecres d’11.30h a 12.00h a la Sala Cultural. Organitza:  
Associació Donastrak
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ABRIL

1  
Diumenge

A les 11 del matí, a la 
Fundació Palau
taLLer per fer Mones 
de pasqua: “fes La teva 
guardioLa picassiana 
aMB XocoLata”
Preu per nen/nena: 12 
euros. Cal inscripció prèvia:
93 791 35 93
Organitza: Fundació Palau

6  
Divendres

A les 6 de la tarda, a la 
Biblioteca Can Milans
taLLer de creaciÓ 
de Mini-titeLLes 
de “La rateta que 
escoMBrava L’escaLeta”
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

7  
Dissabte

A les 8 del vespre,
inauguraciÓ de La 
coLLa infantiL de 
diaBLes
Recorregut: de l’Esplanada 
de Can Muntanyà a la Plaça 
de la Vila
Organitza: Colla de Diables

8  
Diumenge

A les 11 del matí, a l’Escola 
Sagrada Família
festa de La priMavera
Amb vermut, pollastre a 
l’ast, mercat d’intercanvi, 
barra de dolços i pintada 
de samarretes. Preu: 4 euros 
per socis de l’AMPA
Organitza: AMPA de 
l’Escola Sagrada Família

A 2/4 de 12 del matí, 
al Pavelló Poliesportiu 
Municipal de Caldes
MastercLass ZuMBa/
funky
Organitza: Sige 2005, s.l.

13  
Divendres

A les 6 de la tarda, a la 
Biblioteca Can Milans
L’hora deL conte
a càrrec de Marta catalan
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

14  
Dissabte

A les 11 del matí, a la 
Biblioteca Can Milans
troBada deL cLuB de 
Lectura aL voLtat de 
haru, de flavia company 
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

A 2/4 de 9 del vespre, al 
Mercat Municipal
nit de tapes i Música aL 
Mercat
Tapes a partir d’un euro 
Amb DJ Fidel
Organitza: Mercat 
Municipal

22Diumenge

A partir de les 10 del 
matí, a l’Esplanada Can 
Muntanyà
ceLeBraciÓ de sant 
Jordi aMB La fira 
d’entitats
Parades de llibres i roses. 
La festa acabarà amb una 
fideuada a les 14.00h
Organitza: Amics del Teatre

29Diumenge

A les 11 del matí, al Parc 
Muntanyà
taLLer de pLantes 
reMeieres i cuina
Organitza: Arrels Cultura

MAIG

5  
Dissabte

A les 6 de la tarda, a la 
Fabriqueta
presentaciÓ de La 
reediciÓ deL LLiBre de 
fotografies antigues 
de caLdes
a càrrec del publicista Lluís 
Bassat
Organitza: Arrels Cultura

12  
Dissabte

A les 6 de la tarda, a la Sala 
Cultural
hora deL conte i 
LLiuraMent de preMis 
de La XXXv Mostra 
LiterÀria
Organitza: Biblioteca Can 
Milans i Àrea de Cultura

13  
Diumenge

A les 7 de la tarda, a la Sala 
Cultural
XXXv Mostra LiterÀria 
amb l’espectacle teatral 
“Montserrat roig, 
parauLes d’avui”
Organitza: Àrea de Cultura 
amb la col·laboració 
d’Amics del Teatre

16   
Dimecres

A les 10 del matí, a la 
Biblioteca Can Milans
troBada aMB 
L’iL·Lustrador Jordi 
viLa deLcLòs
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

17  
Dijous

A les 7 de la tarda, a la 
Fabriqueta
taller participatiu per a 
pares i mares “eLs canvis 
a L’adoLescència”
Organitza: Àrea d’Educació

18  
Divendres

A les 6 de la tarda, a la 
Biblioteca Can Milans 
L’hora deL conte
a càrrec de l’ulldistret
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

19 Dissabte

De 12 del migdia fins les 6 
de la tarda, a la pèrgola del 
Parc Muntanyà 
reoBertura deL parc 
MuntanyÀ aL púBLic 
aMB eL festivaL de 
Música 
intercuLturaL “tots 
soM indígenes” 
Organitza: Àrees de 
Joventut i Medi Ambient 
amb la col·laboració de 
l’Associació Camí Ral 39 
Verdura i Cultura

20Diumenge

De 8 del matí a 2 de la 
tarda, a l’Esplanada de Can 
Muntanyà
Mercat de segona MÀ
Organitza: Àrea de 
Promoció Econòmica i 
Turisme

ARRELS CULTURA AMB EL MEDI AMBIENT
Amb l’objectiu de preservar l’ecosistema de 
Caldes, l’Associació Arrels Cultura té previstos 
dos tallers per informar i conscienciar sobre les 
espècies animals i vegetals, que es realitzaran 
al mateix Parc Muntanyà. El proper 29 d’abril, a 
les 11 del matí, tindrà lloc el taller de plantes re-
meieres i cuina. Durant el mes de maig, es farà 
el taller sobre els amfibis, espècies invasores i 
canvi climàtic. No us els perdeu!
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Carmen Chica, Secretària de l’Associació Caldes pels Animals
entrevista––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Es defineixen a sí mateixos com un grup de persones voluntàries amb una cosa en 
comú: estimen els animals. I és aquesta passió pels animals el que ha fet que sorgís 
l’Associació Caldes pels Animals, una entitat sense ànim de lucre que ja ha complert 
el seu primer any de vida. L’objectiu de l’associació és unificar esforços i organitzar la 
cura i protecció dels animals de carrer, que fonamentalment han estat abandonats.

Contacte:
Web: www.caldesanimals.org
Mòbil: 666 526 181
Mail: caldesanimal@caldesanimal.org
Facebook: @caldespelsanimals

Com va néixer l’associació? 
La meva mare, que va morir l’any passat, 
venia des de Barcelona tres cops per 
setmana a Caldes i portava menjar preparat 
per als gats. Entre les dues, vam arribar a 
esterilitzar al voltant de 80 gats al llarg dels 
anys. I tot i que alguns veïns l’escridassaven, 
era molt combativa i no deixava de cuidar 
els animals. Quan ella va deixar de venir 
perquè era molt gran, vaig continuar la seva 
tasca. Hi havia d’altres persones que, també, 
de manera individual es cuidaven dels gats 
de Caldes. No ens conexíem entre nosaltres 
però a través de la Rosa Pou ens vam posar 
en contacte i vam decidir fundar l’associació. 

Quines son les accions que feu 
principalment com a associació?
Bàsicament, seguim la política CER per a 
gats (captura, esterilització, retorn). També 
busquem qui pot acollir els petitons fins 
que trobem algú que els adopti. Com a 
associació, estem contra l’abandonament 
de tot tipus d’animals. Pel que fa als gats 
cal tenir present que formen colònies, es 
coneixen entre ells i dominen el seu entorn. 
Per això és important que la gent sàpiga 
que no es poden abandonar i deixar-los amb 
una colònia de gats de carrer perquè serien 
rebutjats. De fet, ningú hauria d’abandonar 
els seus animals domèstics. Si et fas càrrec 
d’un animal no és per deixar-lo de banda 
quan no et vagi bé cuidar-lo. Te n’has de 
fer responsable. L’abandonament és una 
pràctica cruel, com ho és el maltracte animal. 
Ells també pateixen com nosaltres. Al cap i 
a la fi nosaltres també en som d’animals.

Quantes camades de gats hi ha a Caldes?
Tenim coneixement d’unes 10 colònies 
distribuïdes per diferents llocs de Caldes. 

En total, calculem que pot haver-hi uns 70 
gats dels quals n’hem esterilitzat un 80%. 

Quin diries que és el mite que la gent té 
sobre els gats de carrer que son equivocats?
La gent pensa que els gats de carrer son 
salvatges i que porten malalties. No és 
veritat. Nosaltres ens cuidem de les colònies 
de les que tenim coneixement i procurem, 
dins del posible, que la població de gats 
no creixi. Però també hi ha persones que, 
de manera desinteressada, ens ajuden. 

Us trobeu amb mostres d’incomprensió 
cap a les colònies de gats als carrers? 
No n’hi ha moltes però sí que n’hi ha. 
A vegades, ens trobem que tiren a les 
escombraries el menjar i l’aigua que posem 
als gats. També hi ha qui els posa verí. Una 
altra cosa és l’atropellament dels gats. 
Però una de les coses més greus que ens 
trobem és l’abandonament. Ens hem arribat 
a trobar camades de cadells de gossos 
llançats al contenidor de la brossa. I això 
ha passat més d’una vegada. Òbviament 
això està prohïbit per la llei de protecció 
d’animals, però a més, un fet com aquest 
demostra la inhumanitat de qui ho fa. 

Què és el que podeu fer com a associació 
quan us trobeu amb aquest tipus de casos?
Nosaltres oferim assessorament a 
aquelles persones que no es poden fer 
càrrec dels animals i/o per a la seva 
esterilització. És important fer constar que 
a Catalunya existeix una llei de protecció 
d’animals i, per tant, hem de protegir-
los de qualsevol maltractament, inclòs 
l’abandonament, que és denunciable. 
El que passa és que la gent que no els 
estima, fa aquestes coses d’amagat. 

Però no només és de les colonies de 
gats del que us encarregueu, oi? 
L’activitat bàsica son els gats perquè son 
animals que, pel fet de formar colònies, 
son controlables. En el cas de gossos 
perduts, posem anuncis, avisem la policia 
i distribuïm informació, o mirem si tenen 
xip per localitzar l’amo. També ens ocupem 
d’ocells ferits… Si nosaltres no podem fer-hi 
res, ens posem en contacte amb entitats 
que puguin donar un cop de mà. En aquest 
sentit, voldria expressar el nostre agraïment 
a totes les bones persones, centres 
veterinaris i l’Ajuntament de Caldes que 
ens recolzen i ajuden en la nostra tasca.

Qui conforma l’associació? 
Hi ha molts mites entorn dels gats i les 
dones. Amb aquesta associació es demostra 
que això no és així i personalment estic 
molt contenta. Jo sóc la més gran i no 
sóc ni em considero vella;  a l’associació 
som de diferents edats, homes i dones i 
professionals de tota mena. Quan expliques 
les coses la gent pot valorar el benefici 
de l’estima i companyia dels animals.  

Com ha crescut i en què heu 
millorat respecte al principi, quan 
es va crear l’associació?
Que no ens trobem sols ni indefensos davant 
de la incomprensió d’alguns. Hem descobert 
que molta gent enten el que fem i ens 
recolza. Hi ha molt bona harmonia entre tots 
nosaltres. Cadascú aporta la seva expèriencia 
i disponibilitat quan algú no pot encarregar-
se temporalment de la colònia que controla.

Falta camí per recórrer en el tema de la 
sensibilització envers els animals? 
S’ha fet molt si mirem enrere. Però queda 
encara molt per fer. Cal tenir present que 
el que volen i necessiten els animals, a 
banda d’alimentació i cura, és estima, espai 
i respecte. Ells ens ho retornen amb escreix. 
Cada cop més es valora la seva contribució 
en la vida de persones malaltes, gent gran,  
gent que necessita companyia, nens petits…. 

Plans de futur…
Difondre la nostra activitat, aconseguir 
cada cop més conscienciació i evitar 
abandonaments de gats i gossos, establir 
lligams amb altres entitats relacionades 
amb els animals i fer entendre que el 
poble que estima els animals és un poble 
civilitzat.  En aquest sentit, és important 
dir que la gent que no sigui de l’associació 
i vulgui donar de menjar als gats, ha de 
posar pinso i, en cap cas, restes de menjar 
de casa, així evitem brutícia i els gats 
estan alimentats de manera més sana. 
Estem oberts a oferir informació a totes 
les persones interessades en els animals. 


