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E

ncetem el juny amb il·lusió amb la 2a edició de la nostra bio-fira Aqua Calida
durant el primer cap de setmana. Des de l’equip de govern n’estem orgullosos pels
valors que representa i la gran col·laboració d’associacions, empreses i particulars de
Caldes així com d’arreu. En aquest butlletí trobareu detalls sobre els eixos de la fira
i l’extensa programació preparada per a grans i petits.
Ens sentim igual d’orgullosos i agraïts per la implicació de molts caldencs en el procés de recuperació del Parc Can Muntanyà que recentment hem reobert després que
la plaga del Tomicus fes estralls, causant la destrucció de quasi la meitat dels pins,
i es necessitessin laborioses actuacions per a poder reobrir-lo novament al públic.
La segona edició del Festival de música intercultural “Tots som indígenes” ha coincidit enguany amb aquesta reobertura, donant-nos una injecció d’optimisme en
aquesta nova etapa del Parc.
Tot i quedar encara molta feina per fer, recordem aquí les causes del seu tancament
i hi podreu trobar detalls de les actuacions realitzades i planificades per al futur, tant
immediat com a llarg termini, fruit de la creació d’una taula de treball formada per
professionals, partits polítics i associacions caldenques interessades. Volem posar en
valor també l’espectacular feina dels joves que hi estan treballant, dins el programa
“Fent camins”. De la mateixa manera, els joves són els protagonistes dels propers
cursos ocupacionals que hem organitzat. Ells són gran part del futur de Caldes i de
les nostres associacions i entitats. Aquestes últimes van tenir la seva particular fira
la vigília de Sant Jordi, com ja comença a ser tradicional després d’aquesta tercera
edició. Totes les entitats no només hi van tenir presència sinó que van participar-hi
de forma excepcional. Elles són l’essència de Caldes i des d’aquí també volem mostrar-vos el nostre agraïment.
No podem deixar de dedicar unes paraules, encara que sigui breument, a la situació
delicada del nostre país i al permanent compromís del consistori per a seguir treballant pels drets democràtics de tots.
Tenim una agenda intensa per als pròxims mesos. Trobareu tota la informació a la
secció de l’agenda. Ens manca espai per a comentar-ho tot, però no podem deixar
de citar l’esperat Festival de Poesia I + que organitza anualment la Fundació Palau i
del que ben aviat en podreu conèixer la programació.
Ja fa olor d’estiu. Desitgem que gaudiu d’una bona entrada a la nova estació amb una
fantàstica revetlla popular de Sant Joan, i una millor temporada de platja. I aprofitem
per fer-vos saber que hem estat guardonats per primer cop amb dues banderes
blaves per la qualitat de les nostres platges!
Que tingueu tots un bon estiu!
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L’Ajuntament de Caldes d’Estrac
reobre el Parc de can Muntanyà
Després d’un any tancat al públic per

culpa de la plaga de Tomicus, el passat
dissabte 19 de maig a les 12 del migdia
el Parc Can Muntanyà va obrir de nou
les seves portes. Tot i que el parc no
està en les condicions òptimes després
de l’impacte mediambiental sofert per
culpa del Tomicus, el parc s’ha regenerat prou com per poder obrir al públic
gràcies a les accions promogudes per
l’Ajuntament, la Diputació i el Consell
Comarcal, la feina dels joves i de la
mestra de taller de “Fent camins” i a
l’esforç dels veïns i veïnes de Caldes
durant les jornades solidàries organitzades per l’Ajuntament.

El Tomicus va causar la
destrucció de quasi la
meitat dels pins del Parc
de can Muntanyà

Es recorda que ja a finals del 2016 es va
detectar entre un 30-40% de pins afectats per la malaltia de l’agent patogen Tomicus al Parc de can Muntanyà.
Aquesta situació era conseqüència, en
part, de la sequera viscuda aquell any,
la massificació de pins, la pobresa del
sòl, l’excés d’exemplars i un deficient
manteniment del Parc durant molts
anys. Malauradament aquest insecte,
el Tomicus, que afecta diferents espècies de pins, va emmalaltir una part important dels boscos no només a Caldes
d’Estrac sinó a tot el Maresme.
Un cop detectada la plaga, l’Ajuntament de Caldes, ara fa un any, va posar fil a l’agulla per fer front a la precària situació en la que es trobava el
Parc. Juntament amb la col·laboració
del Consell Comarcal i la Diputació de
Barcelona es va portar a terme una sèrie d’actuacions durant el 2017 l’estiu i
Segueix a la pàgina 4 >>

3

eltemadelmes –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
<< Ve de la pàgina 3

que van consistir, primer, en la tala dels
arbres malalts i els morts i, segon, en la
retirada dels pins morts i altres restes
vegetals en la majoria de camins.

El consistori de Caldes i
altres actors involucrats
en el parc creen una
mesa per promoure el
total reestabliment del
Parc de can Muntanyà
Pel que fa a les accions de millora que
queden pendents, el Consistori de Caldes ha promogut la creació d’una mesa
per assolir la total recuperació del Parc.
Experts mediambientals com la biòloga Carme Buxalleu i la mestra de taller
de jardineria de l’Ajuntament de Caldes
Àngels Fernández (encarregada de les

recents actuacions de millora i arranjament del parc), Alícia Núñez, Ferran
Amat, que assessoren en els elements
antròpics, i Sílvia Bures, enginyera
agrònoma així com la resta d’actors implicats en la gestió i funcionament del
parc com l’alcaldessa de Caldes, Rosa
Pou, el regidor de Medi Ambient, Miquel González, el regidor de Joventut,
David Salvà, els regidors del PDeCAT
a l’oposició, Joaquim Arnó i Elisabeth
Segura, els membres de l’entitat Arrels
Cultura, Núria Serra i Cesc Vila i el president de l’Associació Amics del Bonsai,
Joan Puig, van participar el passat 23 de
maig a la denominada com a “Mesa del
parc”. Es tracta, doncs, d’una eina de
treball, promoguda per l’Ajuntament
de Caldes, per determinar quines han
de ser les accions necessàries per
restablir l’ecosistema i el bon funcionament del parc. La mesa en conjunt
4

van començar a definir un pla director
d’actuació que definirà els treballs necessaris i les directrius corresponents
que s’hauran de prendre per acabar de
recuperar l’ecosistema del parc.
El projecte, en el que actualmente s’hi
està treballant, es dividirà al seu torn en
dues gran àrees. D’una banda, la “part
dura” que tractarà sobre la restauració
i la instal·lació de mobiliari, baranes i
fanals. I de l’altra banda, “la part tova”
que tindrà en compte la protecció de la
fauna i la flora del parc, mantenint a
ratlla els factors de risc (com plagues,
sequera i les condicions del sòl) que
poden afectar l’ecosistema del parc.
La del 23 va ser, per tant, la primera de
moltes reunions que serviran per treballar
en el projecte marc d’actuacions per a la
recuperació i manteniment del Parc de can
Muntanyà i que comptarà amb la presència
de tots els actors involucrats en el parc.
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La segona edició del
Festival “Tots som
indígenes” va servir per
celebrar la reobertura del
Parc de can Muntanyà
el passat 19 de maig
Per celebrar com es mereix la reobertura del parc, l’Associació Camí Ral 39
Verdura i Cultura amb la col·laboració
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament

va organitzar la segona edició del Festival de música intercultural “Tots som
indígenes” que va tenir lloc a la pèrgola del parc de 12 a 18h el passat dissabte 19 de maig. Les actuacions de grups
i artistes provinents de diferents parts
del món com Abdel Jalil, Àrab grup, Juano Damiani Quartet, Carre Candela Duo,
Superrumberos i la Glabes i Afrolatino
van fer les delícies dels assistents a
l’acte que es van deixar caure al llarg
de tot el dia per la pèrgola de can Muntanyà. La música va anar acompanyada
de menjar típic de diferents cultures
(cuscús, pizza, focaccia, guacamole,
culant de xocolata) feta per Federico i
Elisa de Panyamore.
L’Associació Cultural Camí Ral 39 Verdura i Cultura, organitzadors de l’esdeveniment, ja està treballant en la
tercera edició del festival nascut amb
l’objectiu d’unir cultures d’arreu del
món i fer palès la diversitat genètica i
cultural del nostre poble.

Tot i la feina que queda encara per fer
i gràcies a les tasques fetes per part
de l’Ajuntament de Caldes, el Parc de
can Muntanyà va poder obrir les seves portes per tal que els veïns i veïnes de Caldes puguin gaudir d’aquest
espai verd. En aquest sentit, cal recordar, que tot i que bona part del parc
és accessible al públic, les zones del
penyassegat i els seus voltants continuen tancades.
Cal destacar la tasca dels joves i la mestra de taller de “Fent camins” (projecte
d’ocupació i jardineria promogut des de
l’Àrea de Joventut) durant les últimes
setmanes per arranjar el màxim de camins possibles i fer-los accessibles. Des
de l’Àrea de Joventut s’indica que “Fent
camins” continuarà treballant durant
tot aquest estiu per millorar l’accessibilitat en les zones que encara continuen
tancades al públic.
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Aquest any l’Ajuntament
de Caldes ha substituït el
sistema d’abalisament
per un de nou amb menor
impacte ambiental
sobre el fons marí

La platja del Kalima aconsegueix
per primer cop el guardó de bandera
blava i la platja dels Tres Micos es
consolida per 11è any consecutiu
Dues de les 11 platges guardonades amb

bandera blava del Maresme de cara a la
temporada de bany 2018 pertanyen al nostre municipi. Per primer cop, la platja del
Kalima obté el guardó de bandera blava i
la platja dels Tres Micos aconsegueix renovar la seva posició per 11è any consecutiu.
Cal recordar que les dues platges de Caldes
d’Estrac conformen un total de 952 metres
aproximadament de línia de costa catalana.
La bandera blava és un premi que s’atorga anualment des del 1987 per la Fundació Europea d’Educació Ambiental i l’ADEAC (Associació d’Educació Ambiental i del
Consumidor) a platges i ports esportius a
nivell nacional que reuneixen una sèrie de
condicions ambientals i d’instal·lacions.
Els criteris per obtenir la bandera blava es
divideixen en quatre àmbits clau: la qualitat de les aigües de bany, la informació i
l’educació ambiental, la gestió ambiental
i la seguretat, serveis i instal·lacions a la
platja.
La platja del Kalima es troba ubicada al
passeig del Mar, en un entorn urbà residencial. Al seu extrem nord, la platja està
limitada per un petit espigó a l’alçada del
passatge de Llevant que llinda amb Arenys
de Mar. A l’extrem sud, en canvi, la platja es
troba limitada per l’escullera situada a prop
de l’Hotel Colón, que la separa de la platja
dels Tres Micos.
L’any passat s’hi van instal·lar uns aparells
de gimnàstica que conviden a gaudir d’un
entorn saludable vora el mar.
La platja dels Tres Micos es troba ubicada
al passeig dels Anglesos. Al seu extrem
nord, la platja es troba limitada per l’escullera davant de l’Hotel Colón, i l’antic argue
de pescadors que actualment és el Club
Nàutic de Caldes d’Estrac que fomenta la
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pràctica dels esports nàutics. Al seu extrem
sud, la platja limita amb la riera del Gorg,
terme municipal de Sant Vicenç de Montalt.
Cada inici de temporada, l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac instal·la a les platges el
sistema d’abalisament de la zona de bany
(2 canals nàutics i 7 línies de vida). Aquest
any s’ha substituït l’ancoratge tradicional
per un nou sistema de menor impacte ambiental sobre el fons marí de les zones de
bany, consistent en la instal·lació permanent d’un hàbitat de banda litoral per a promocionar l’abalisament sostenible. Al llarg
de l’estiu, se’n farà seguiment de comportament i colonització d’espècies amb el
conseqüent informe fotogràfic anual.
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Caldes d’Estrac se
suma a Viles Florides
Aquest projecte promou
la transformació de racons
de pobles i ciutats de
Catalunya a través de la
flor i la planta ornamental
blica local.

Viles Florides és una iniciativa de la Con-

federació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que distingeix els municipis
que treballen per a la transformació dels
espais públics a través de l’enjardinament
i millora d’espais verds.
Caldes és el darrer municipi a incorporar-se a la iniciativa, cosa que reforça el
lideratge de la comarca del Maresme en
el rànquing de Viles Florides de tota Catalunya (amb més de 17 poblacions inscrites)
col·locant-la com el territori amb més municipis florits de Catalunya.
Per a Joan Baró, regidor de Serveis Urbans
i Via Pública del municipi, els motius que
ens han portat a sumar-nos a Viles Florides
s’expliquen per “les ganes de seguir mimant els espais verds del poble, a la vegada que volem millorar els entorns d’esbarjo
del nostre municipi. El verd dóna vida i ens
volem implicar en la seva millora”.
Viles Florides vol reconèixer la riquesa
natural i paisatgística del país mitjançant
el reconeixement públic de tots aquells
projectes d’enjardinament, ornamentació
floral i cultural del verd urbà que, tant en
l’àmbit públic com privat, esdevinguin un
exemple a seguir. El projecte posa en valor
la protecció dels espais verds, la millora de
la qualitat de vida, la conscienciació social
vers polítiques sostenibles o el desenvolupament d’economies locals a través de
l’atractiu de parcs i jardins.
El projecte és obert a tothom i poden participar-hi els municipis així com qualsevol
col·lectiu, empresa o particular amb sensibilitat vers la natura i la cura dels espais
verds. El principal reconeixement de Viles
Florides és en l’àmbit de l’administració pú-

De forma anual s’entreguen les Flors d’Honor, el distintiu que certifica aquests municipis com a Viles Florides. La Flor d’Honor
(n’hi ha d’una a cinc) s’entreguen de forma
anual segons el criteri d’un jurat especialitzat de la CHOC. Els aspectes que es valoren
de cada municipi són els següents: el patrimoni vegetal i paisatgístic, la relació entre
l’espai verd i el nombre d’habitants, la relació entre els recursos destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la
diversitat floral, la funcionalitat dels espais
verds, la integració paisatgística, la singularitat dels espais, l’estat de manteniment,
l’existència d’un inventari de patrimoni
vegetal, la qualitat dels subministraments
vegetals, la selecció d’espècies o l’estètica. També es té en compte el respecte pel
medi ambient i la sostenibilitat a través de
variables com la gestió de residus, o la qualitat del mobiliari urbà.
A banda de la Flor d’Honor, el projecte de
Viles Florides pretén la participació ciutadana fomentant la implicació de tot aquell
particular, empresa o institució que promoguin la sensibilitat ambiental i paisatgística.
L’objectiu és el de treballar plegats per a
la conservació i difusió del patrimoni vegetal de tot el municipi.

Comença el
període de
prohibició
d’encendre foc
La Regidoria de Medi Ambient de

l’Ajuntament de Caldes recorda que
entre el 15 de març i el 15 d’octubre,
en els terrenys forestals (poblats
o no per espècies arbòries) i en la
franja de 500 metres que els envolta, queda prohibit encendre foc per a
qualsevol tipus d’activitat, sigui quina
en sigui la finalitat. Especialment no
es poden cremar rostolls, marges i
restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. Així ho estableix la Generalitat
de Catalunya.
Queda exclosa de la prohibició dins
de les àrees recreatives i d’acampada
i en parcel·les de les urbanitzacions,
amb la utilització de fogons de gas i
de barbacoes d’obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
També s’especifica la prohibició, dins
de l’àrea esmentada anteriorment,
de llençar objectes encesos, abocar
escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc. De la
mateixa manera es prohibeix llençar
coets, globus, focs d’artifici o altres
artefactes que continguin foc. Finalment també queda prohibida la utilització de bufadors o similars en obres
realitzades en vies de comunicació
que travessin terrenys forestals.
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Nous uniformes
i bicicletes
elèctriques per a
la Policia Local de
Caldes d’Estrac

L

a Regidoria de Governació, amb Joan
Baró al capdavant, ha dotat la Policia Local
de Caldes d’Estrac de noves armilles complint la nova reglamentació de seguretat
dels agents.
Paralel·lament, la Diputació de Barcelona va
fer entrega a la Regidoria de Governació de
dues bicicletes elèctriques per a la Policia
Local amb l’objectiu de facilitar el funcionament de les patrulles.

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

Bicicletada popular i solidària a Caldes
P

er tercer any consecutiu, l’AMPA de
l’Escola Sagrada Família va organitzar el
passat 27 de maig una bicicletada popular
pel poble de Caldes amb finalitat solidària. La iniciativa tenia un objectiu doble:
el primer, agermanar petits i grans al voltant d’una activitat de lleure i, el segon,
recaptar diners per a una associació benèfica. Després de donar diners a Haribala el 2016 (una associació que ajuda nens
i nenes dalits i orfes de Kurnool a l’Índia)
i a l’ONG Open Arms el 2017, enguany
l’AMPA ha decidit oferir la recaptació de
la pedalada popular a una associació de
Caldes, Caldes pels animals.
Un centenar de persones, entres nens
i adults, es va anar aplegant durant el
matí a l’esplanada de can Muntanyà amb
els seus patinets, bicicletes o a peu. Allí,
i abans de començar la bicicletada, uns
nens de segon de primària de l’Escola Sagrada Família, des de dalt l’escenari, van
representar el ball d’escalfament que van
anar seguint tots els participants.
8

Dos voluntaris de l’associació Caldes pels
animals van agraïr als presents la seva
implicació en la bicicletada solidària i van
aprofitar per informar sobre la seva tasca
amb els animals abandonats de Caldes.
Cap a les 12 del migdia, tal i com estava previst, la bicicletada es va encaminar
cap al passeig dels Anglesos, passant per
la Riera i el carrer Callao entre altres vies
del poble. La passejada va anar acompanyada de la Policia Local de Caldes que
anava tancant el trànsit dels carrers i
també va comptar amb el suport de la
Creu Roja.
Per tal d’animar la recaptació destinada a l’associació Caldes pels animals,
els alumnes de l’escola van instal·lar un
punt de venda de postres i de joguines
de segona mà i van organitzar una rifa a
l’esplanada de can Muntanyà. En acabat,
es va fer un dinar popular a l’esplanada
amb menjar i beguda que cadascú havia
de portar de casa seva.

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

Dolores Torres Navas rep
la medalla centenària
L’alcaldessa de
Caldes, Rosa
Pou, el tinent
d’alcalde,
Joan Baró, i la
regidora d’Acció
Social, Laura
Aloy, van lliurarli la medalla
personalment
en un acte
informal a la
seva residència
particular

A

quest 2018, la Dolores Torres, veïna de Caldes, ha fet els 100 anys i amb
aquest motiu la Generalitat de Catalunya li ha atorgat la medalla centenària i una
carta de felicitació de part de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.
L’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, el tinent d’alcalde, Joan Baró, i la regidora d’Acció Social, Laura Aloy, van ser els encarregats de lliurar-li personalment els obsequis juntament amb un ram de flors. Família, alcaldessa i regidors van brindar
amb una copa de cava en honor a la Dolores tot agraïnt-li la seva empremta al
poble.
Dolores Torres va néixer i es va criar a la província de Jaen, el 30 de març de 1918,
però des de fa molts i molts anys que viu a Caldes d’Estrac, on va criar els seus
fills. La Dolores va rebre la medalla centenària envoltada de la majoria de la seva
família: fills, néts i besnétes, alguns dels quals encara viuen a Caldes.

Caldes celebra el
dia Internacional
contra l’Homofòbia
L’

Ajuntament de Caldes d’Estrac se
solidaritza amb el col·lectiu de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transexuals en
el Dia Internacional Contra l’Homofòbia, celebrat el passat 17 de maig,
pintant els passos de zebra de la Riera
amb els colors de la Bandera LGBT.

Caldes d’Estrac es manifesta
contra la sentència del
cas “La Manada”
Una quarantena de caldencs i calquenques
mostren la seva indignació a la plaça de la Vila

C

aldes d’Estrac es va sumar el passat 25 d’abril al vespre a
l’àmplia convocatòria de manifestacions de rebuig contra la sentència a “La Manada” per tot el territori català i espanyol.
L’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, la regidora d’Acció Social,
Laura Aloy i la veïna de Caldes, Roser Alsina, van llegir davant
d’una quarantena de manifestants diferents textos que mostren la total indignació i el complet rebuig a la sentència judicial
dictada a “la Manada” per la violació d’una noia de divuit anys
durant els Sanfermines de 2016.
El clam popular tant a Caldes com a la resta de Catalunya va ser
d’absoluta estupefacció davant d’una sentència d’un jutge que
rebaixa la condemna de 20 anys de presó per violació a la de 9
anys per abús sexual.
A l’inici de la concentració i per coincidir en horari, els membres del govern del PSC van aprofitar per mostrar el seu rebuig
sobre el increment irrisori de les pensions per part del govern
espanyol.
9
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La Nit de Tapes i Música es consolida amb
èxit de públic en la seva sisena edició

L

La qualitat dels productes,
la música i una bona
organització van afavorir
l’èxit de la vetllada

de donar a conèixer també els músics de
Caldes i els voltants.
En total han estat 6 comerços de Caldes,
5 dels quals eren les parades del Mercat,
que han unit esforços per oferir una nit
plena d’animació al municipi, i assolir
l’objectiu de donar a conèixer el comerç
de proximitat i els seus productes de qualitat: Can Piu Polleria, Carnisseria Anna
Solà, Peixateria La Xarxa, Verdures Mercè, Can Zibra i Soletico.
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica
s’ha destacat la bona organització i entesa entre tots els que han col·laborat per
dur a terme una iniciativa que suposa un
aparador i un impuls per al comerç del
municipi. Ara només cal esperar la següent edició de la Nit de Tapes que tindrà
lloc el pròxim 30 de juny.

a Nit de Tapes i Música al Mercat Municipal ha tornat aquest 2018 amb molta força. La iniciativa, impulsada des de
l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
i que va arrencar l’estiu del 2016, va ser
un èxit de públic en la seva sisena edició
celebrada el passat 5 de maig. Tres anys
consecutius d’una nit on la música i la
gastronomia de Caldes han brillat com
els grans protagonistes.
A les 20.30h el Mercat Municipal de Caldes va obrir les portes amb una variada
oferta de tapes a partir d’1 euro, mentre
que la música del Dj Fidel amenitzava la
vetllada des d’un entarimat situat al Carreró. De fet, la Nit de Tapes i Música és
un espai que es va crear amb l’objectiu

Arriba la segona edició d’Aqua Calida,
la bio-fira de termalisme, salut, història
i gastronomia de Caldes d’Estrac
Durant el 2 i 3 de juny Caldes d’Estrac acollirà una intensa
programació amb activitats pensades per a grans i petits

C

aldes d’Estrac pensa en verd, i aquest
2018 presentem per segon any consecutiu
la Fira Aqua Calida, on et convidem a viure
i conèixer un nou estil de vida basat en el
benestar, la salut i la sostenibilitat.
Situada al bell mig del nostre municipi, entre el mar, la platja i els turons que el voregen, la fira gaudirà d’un emplaçament únic
per gaudir amb tots els sentits de l’ampli
ventall de propostes pensades per a famílies, joves, viatgers, grans i petits que
vulguin apropar-se al món bio.
Quines seran les principals activitats? Òscar Baró, regidor de Promoció Econòmica
i Turisme de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, destaca que la fira estarà dividida en
quatre àmbits: un primer sector dedicat
al termalisme, on estaran presents els
principals representants dels balnearis catalans i podreu conèixer el nostre singular
brollador d’aigua mineromedicinal i el nostre balneari.
Un segon espai estarà dedicat a la salut,
els tractaments, els productes i les teràpies naturals, amb una extensa presència
de diferents centres especialitzats i on
tindreu la possibilitat de participar en di10

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

Aqva
Calida
Bio-fira de Termalisme, salut,
història i gastronomia
u Teràpies naturals i alternatives u Espectacles
u Pràctiques saludables u Productes naturals u
Gastronomia saludable u Xerrades i ponències

ferents masterclass de ioga, reiki o taitxí.
La gastronomia, eix principal d’un estil de
vida que aposta per la salut, també hi serà
present: al Mercat Municipal i comerços
del voltant podreu degustar tot tipus de
tapes elaborades amb productes de quilòmetre zero de màxima qualitat. D’altra
banda a molts restaurants del nostre municipi trobareu una basta oferta de diferents menús saludables.
No ens oblidem de la cultura i del lleure:
durant tot el cap de setmana oferirem diferents espectacles basats en la nostra
tradició termal com són les llegendes sobre les dones d’aigua perquè els pugueu
gaudir en família.
Finalment, també trobareu un espai de
diàleg per poder aprofundir en els valors
associats al benestar que volem transmetre. A la Sala Cultural s’oferiran diferents
conferències d’experts i entitats compromesos amb la cultura bio i l’eficiència
energètica.
Segons Òscar Baró, “es tracta d’una proposta singular i única amb la que volem
posar en valor tota la riquesa del nostre
municipi, difonent un model de vida saludable i amb una oferta atractiva d’activitats per al gaudi de petits i grans”.
Més que una fira, Aqua Calida vol ser una
experiència i una oportunitat per al visitant de gaudir, cuidar-se i apostar per sí
mateix en un entorn únic com és el de
Caldes d’Estrac. Us esperem a tots els pròxims 2 i 3 de juny!
* Consulta el programa d’activitats al web municipal www.caldetes.cat
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El Mercat de Segona
Mà omple l’esplanada
de Can Muntanyà
amb 60 parades
Èxit rotund en l’onzena edició del mercat

L’onzena edició del Mercat de Segona Mà celebrada a

Caldes el passat 20 de maig va ser un èxit de convocatòria
amb 60 parades i centenars de visitants.

El bon temps va acompanyar paradistes i curiosos a l’esplanada de can Muntanyà durant la celebració del Mercat.
Gran varietat de roba, joguines, llibres, discos de vinil, artesania, preus assequibles i, sobretot, molt bon ambient van
atreure molt públic tant de Caldes com de la resta de la comarca. Cal destacar la implicació dels caldencs al Mercat de
Segona Mà que van llogar parades, entre elles “Il·lusions
solidàries”, entitat dedicada a la restauració i donació de
joguines.
Després dels èxits acumulats tant en aquesta com en les
passades edicions del Mercat de Segona Mà a Caldes,
l’associació Segona Oportunitat Vintage i l’Àrea de Promoció de l’Ajuntament de Caldes ja estan treballant en la
dotzena edició.

PROPOSTES COMERCIALS

CAN ZIBRA

Un racó gastronòmic de sostenibilitat i artesania a
Caldes d’Estrac
Sostenibilitat, artesania, ecològic i càlid. Aquests són alguns del adjectius
que descriuen aquest petit negoci familiar que trobareu dins el Mercat Municipal de Caldes. Es tracta d’un bar/cafeteria/botiga de queviures que condensa bona cuina i millor atenció.
Les galetes, els pastissets, les coques o les pizzes, entre d’altres, són made
in cent per cent Can Zibra. Ravi Sham, el propietari, és el responsable de tot
allò que consumireu en aquest espai. “Tot és artesà i ho fem nosaltres al
forn que hi ha a la rebotiga del bar, des de les masses fins als farcits, amb
productes ecològics”, explica Ravi. “Ens agrada oferir tot allò que nosaltres
mengem a casa. Productes de qualitat”, segueix.
A Can Zibra hi ha un petit espai dedicat a queviures ecològics i/o productes
catalans. A més a més ofereixen una gran selecció de cerveses artesanes
catalanes per prendre al local o per emportar-se a casa. Però sens dubte
una de les especialitats de la casa és l’orxata i els batuts de fruita. “Dels
batuts n’estem especialment orgullosos ja que són barreges pensades per
nosaltres i tota la fruita que usem és natural”, comenta Irina, copropietària
de Can Zibra. “Però la beguda estrella és l’orxata. És artesanal feta amb llet
Adreça: Mercat Municipal de Caldes d’Estrac
C/Riera, 17. Parada 2
Facebook: @CanZibra Instagram: @canzibra_berenaria
Telèfon: 646654769
Horari comercial: De dimarts a dissabte de 8.30 a 2 i de 4.30 a 8.30.
Diumenge de 8.30 a 2. Dilluns tancat.

de xufla i amb denominació d’origen de València. Porta sucre de canya sense refinar i ecològic”, continua Irina. I és que “tot és venir a berenar i veure
lo que fem”, anima Ravi.
Tan eclèctic i pensat és el que ofereixen a Can Zibra com la pròpia estètica
del local. Desenes de fotografies antigues, cartells de cinema i ninots de
zebra es troben per donar la benvinguda a aquell que explora per Can Zibra.
“Tenim una clientela molt variada, famílies, gent gran, joves… La gent ens
ha recolzat molt i ens ajuden a fer difusió amb el boca-orella, que en el fons
és el que funciona”.
Can Zibra va obrir les seves portes el 21 de novembre de 2017 i amb els
pocs mesos que porten a Caldes ja s’han convertit en un lloc de referència
pel seu vermut.
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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Un Sant Jordi associatiu a Calde
L´èxit de públic i de bon ambient a la Fira d’Entitats,
celebrada el 22 d’abril a l’esplanada de can
Muntanyà, ha servit per crear sinergies molt
positives entre les associacions de Caldes

T

ot va començar de bon matí amb
l’equip de l’Àrea de Cultura, les associacions i els partits de Caldes d’Estrac disposant i decorant les taules i les carpes a
l’esplanada de can Muntanyà.
A les 10, tal i com estava previst, tot estava llest per arrencar un Sant Jordi ple de
roses, llibres, activitats, tallers i entitats
a Caldes. Una de les primeres exhibicions
que va engegar l’esperit de la Fira va ser
la demostració dels Amics del Bonsai que
van treballar durant tot el matí en la composició d’un paisatge de xipresos. Així
mateix, a la seva parada, l’Associació Donastrak va fer una demostració de punta.
L’Associació Aikido Estrac també va fer
gala del seu esport amb una exhibició a
la pista central, per després donar pas a
l’espectacularitat de les patinadores del
CPA de Caldes d’Estrac amb el seu ball,
“Sóc com sóc”. El ball de gegants va donar per acabats els espectacles del matí.
A les 11 del matí, després de la presentació del llibre “Generació (h)original”,
els autors (la fotògrafa Marta Huertas i
el cantautor Dídac Rocher) van firmar
exemplars del llibre a la parada de l’Associació Amics del Teatre. El llibre surt
de l’exposició homònima que es podrà
veure a la Fundació Palau en el marc del
Festival Poesia i +.
A les 12 del migdia va tenir lloc l’hora del
conte entre la Biblioteca Municipal Can
Milans i la Fundació Palau. Just després
es va obrir el micro de l’escenari i entre
quatre o cinc persones van poder llegir
textos i recitar poemes. Entre els valents
que van pujar a l’escenari, va destacar la
presència de Maria Choya, directora de la
12
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es d’Estrac

Fundació Palau, que va llegir un poema
de Palau i Fabre. Tot seguit, i davant d’un
públic espectant, el grup de teatre jove
va realitzar una lectura teatralitzada.

la Sagrada Família, els alumnes de l’Institut Esteve Albert, l’ANC, l’Àrea de Serveis
Socials, i els partits polítics municipals
d’ERC, PSC i PDeCAT.

Els tallers de manualitats van ser un dels
plats forts de la jornada de Sant Jordi.

Cal destacar especialment el bon ambient i la gran participació ciutadana a la
Fira així com les sinergies que es van crear entre les entitats participants. Aquesta
bona entesa entre les associacions és la
que donarà lloc a futures col·laboracions
que dinamitzen la vida cultural i social
de Caldes. Aquest era, precisament, un
dels objectius pel qual es va crear la Fira
ara fa tres anys.

Els nens i nenes de Caldes s’ho van passar d’allò més bé amb el taller de caixesniu a la parada d’Arrels Cultura, el taller
sobre cooperació i respecte a la diversitat
i el medi ambient “El camí de les granotes” a la parada de l’Associació IMAGO
i el taller de punts de llibre que va anar
a càrrec de Fletxa d’Or i de la Fundació
Palau. Aquest últim taller anava precedit
d’una visita a l’exposició “Pregon Desig”
perquè la quitxalla poguès inspirar-se
abans de realitzar els seus punts de llibre.
Entre demostracions, tallers i exhibicions,
els grans protagonistes de la fira d’entitats van ser precisament les associacions locals: la Fundació Palau, Donastrak,
Amics del Bonsai, Diables d’Estrac, Amics
del Teatre de Caldes d’Estrac, la Creu Roja
i l’Àrea de Serveis Socials, el Club esportiu
d’Handbol, Aikido Estrac, el Club de Patinatge Artístic, Torrenova 40 Art i Esport,
IMAGO, el Club Nàutic, l’Associació de
Pescadors, la Fletxa d’Or, Caldes pels Animals, Arrels Cultura, la colla de Gegants i
Grallers de Caldes d’Estrac, la Biblioteca
Can Milans, els alumnes de sisè de l’Esco-

La jornada va concloure amb la fideuada
popular organitzada per Amics del Teatre i feta per la Paella Viatgera. Amb més
de 150 persones i els tiquets exhaurits,
la fideuada va ser tot un èxit. Per acabar
l’àpat, les postres van ser dos pastissos
dedicats a l’Antoni Mont i a la Ramona,
dos avis de Caldes que van celebrar anys
aquest abril.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
volem agrair a totes les entitats i partits
polítics participants a la Fira d’Entitats.
També volem aprofitar per fer especial menció a la bona feina de l’equip de
l’Àrea de Cultura i de la Brigada Municipal. Sense ells no hagués estat possible
aquesta gran celebració.
13
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Contes, teatre i entrega de premis
per celebrar el primer “Cap de
Setmana Literari” de Caldes d’Estrac
Enguany, com a novetat, l’Àrea de Cul-

tura ha emmarcat la XXXV Mostra Literària dins un Cap de Setmana Literari
celebrat els dies 12 i 13 de maig i que ha
rebut una càlida acollida entre els veïns i
veïnes de Caldes d’Estrac.
El cap de setmana va arrencar el dissabte amb la programació d’una hora del
conte organitzada per la Biblioteca Can
Milans, “El Viatge d’Alícia” interpretat
per la companyia “En Clau de Clown” i
que va fer les delícies dels més petits.
Finalitzat l’espectacle infantil, es va donar inici a l’acte d’entrega dels premis.
Primer de tot es va donar a conèixer el
jurat que estava format per Roser Alsina (com a membre de l’Associació Amics
del Teatre), Marta Trubat (com a mestra
de l’Escola Sagrada Família), Karma Mateu (com a mestra de l’Escola Sagrada
Família), David Serra (com a tècnic de
Cultura, Joventut i Educació de l’Ajuntament de Caldes), Tamara Alfaro (com a
directora de la Biblioteca Municipal Can
Milans) i Mercè Artigas (com a membre
de l’Associació Arrels Cultura), presents
durant tota la cerimònia.
Tot seguit es va anar cridant un a un els
guanyadors de cada categoria. Rosa Pou,
l’alcaldessa de Caldes, va ser l’encarregada de lliurar els premis a cada un dels
guanyadors i David Salvà, regidor de Cultura, va fer entrega dels diplomes i obsequis als accèssits. Finalment els membres
del jurat van lliurar un obsequi a tots els
nens i nenes presents a la sala.
Per categories els guanyadors han estat:

Ha destacat especialment
la participació dels
treballs dels adults en la
XXXV Mostra Literària
En la categoria A1 de prosa (que comprèn les edats de 6 a 7 anys) la primera
premiada va ser Gal·la Cabré, i Francesc
Busquets va aconseguir un accèssit, en
el grup A2 de prosa (8 anys) la guanyadora va ser Helena Marrero i l’accèssit va
ser per a la Violeta Ruiz. En el grup A2
de poesia, va guanyar Eliza Minguillón
i l’accèssit va ser per a Raquel Freixas.
Naïm Martínez va quedar el primer en el
grup B de prosa (9-11 anys) i Laia Pàmies
va aconseguir l’accèssit. En el grup B de
poesia (9-11 anys) Alba Ballesteros va
aconseguir el primer premi i Genís Martínez va obtenir un accèssit. En el grup C de
prosa (12-14 anys) Enzo López va guanyar
el primer premi i Joao Wang va obtenir
l’accèssit. En el grup C de poesia (12-14
anys) Mireia Palacín va aconseguir el primer premi i Mirta Sayrach va obtenir un
accèssit. Finalment, en el grup F de prosa
(a partir de 26 anys) la guanyadora va ser
la Núria Oliva i l’accèssit va ser per a la
Rosa Nebot.
David Salvà, regidor de l’Àrea de Joventut
i Cultura, ha valorat molt positivament la
participació del jovent i especialment la
implicació dels adults en la Mostra Literària d’enguany. Gràcies a la creació del
Taller d’Escriptura creativa inclòs dins
del cicle cultural Calderart, promogut per
l’Àrea de Cultura i la Biblioteca Can Mi-

lans, la presència de treballs d’adults en
la Mostra Literària ha destacat respecte
a d’altres edicions. Salvà ha explicat que
es continuarà treballant perquè en la
pròxima edició hi hagi encara més participació.
El “Cap de Setmana Literari” va seguir el
diumenge 13 de juny a les 7 de la tarda
a la Sala Cultural amb l’espectacle literari “Montserrat Roig: paraules d’avui”
protagonitzat per la Companyia Mariona
Casanovas. Els assistents a l’acte van poder gaudir d’aquesta 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. Aquest llibre conté tots els
articles que va escriure Montserrat Roig
al diari Avui durant aquest període, amb
temes recurrents com el feminisme, la
justícia social, la lluita contra l’oblit, la discriminació racial, la llengua, la pau...
Juntament amb el “Taller de tabals”, les
activitats d’aquest cap de setmana s’inclouen dins del programa cultural promogut des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac CALDERART. En
aquest sentit, David Salvà ratifica la voluntat de l’Ajuntament de repetir el “Cap
de Setmana Literari” el 2019 amb nous
espectacles literaris.
Des de l’Àrea de Cultura també volem
aprofitar per 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 Biblioteca Municipal Can Milans i de l’Associació Amics
del Teatre pel seu suport en l’organització
i foment de la cultura i les arts al municipi.
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L’Associació Arrels Cultura
presenta el llibre “Fotografies
antigues de Caldes 1870-1962”
Un llibre que representa un tresor documental de
valor incalculable per a tots els caldencs i caldenques

L’

Associació Arrels Cultura va presentar la tercera edició del llibre “Fotografies
antigues de Caldes 1870-1962” el passat
5 de maig a la Sala Cultural de l’Ajuntament, de la mà de Lluís Bassat.
El publicista, que disposa també d’una
gran col·lecció d’art contemporani, va ser
l’escollit per introduir el llibre ja que la
seva història familiar i personal està molt
vinculada a la vila de Caldes d’Estrac. Durant la presentació Bassat va recordar els
estius de la seva infància viscuda a Caldes, quan, entre d’altres coses, va aprendre a nedar.
Durant la presentació Bassat va elogiar
la feina de l’Associació Arrels Cultura
per portar a terme la tercera edició del
llibre de fotografies, que representa la
història d’un poble i que constitueix un
tresor documental de valor incalculable
per a tots els caldencs i caldenques.

El llibre “Fotografies antigues de Caldes” és un recull de fotografies del
catàleg d’imatges que es van exposar
l’any 1994 a l’Hotel Colón. Després de
l’exposició, l’Associació Arrels Cultura va
veure la necessitat d’agrupar aquestes
imatges en un primer llibre que es va imprimir i posar a la venda l’any següent, el
1995. Aquest primer llibre explicava gràficament la història de Caldes a principis
de segle XX a través dels seus paisatges
i del seu urbanisme. Es va decidir editar
un segon llibre que girava entorn de la
gent del poble de Caldes (puntaires, pescadors, festes populars) i dels seus estiuejants. “Cal recordar que Caldes era una
vila de pescadors i aigua termal, cosa que
va portar la gent benestant de Barcelona,
cap a finals del Segle XIX a Caldes i va fer
del nostre poble un dels llocs d’estiueig
de més prestigi de Catalunya”, explica
Núria Serra, presidenta de l’Associació
Arrels Cultura.

Aquella primera edició, que constava de
dos volums, es va tornar a editar el 2001
i fa uns quants anys es va tornar a exhaurir. Així que Arrels Cultura va decidir
portar a impremta la nova edició (2018)
que, en aquest cas, es composa d’un sol
volum revisat, que inclou un capítol annex dedicat als caldencs i caldenques i a
persones rellevants relacionades amb la
nostra vila.
En resum, un llibre amb quasi trenta
anys d’història i que segons comenta
Serra, “no hagués estat possible sense la
col·laboració i la feina dels voluntaris que
van ajudar l’any 94 a recollir, catalogar i
divulgar aquestes fotografies”.
Aquells que ho desitgin podran comprar
el libre “Fotografies antigues de Caldes
1870-1962” a la Fundació Palau, a l’Hotel
Colón i a Llibreria Set-Ciències d’Arenys
de Mar per 20 euros.
15
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Amics del Bonsai celebra
el seu 26è aniversari
amb una exposició
a la Fabriqueta
A l’exposició es van poder veure més
de 30 bonsais de diferents espècies

M

és de 30 bonsais de diferents espècies van omplir la sala
d’exposicions de la Fabriqueta el cap de setmana del 12 i 13 de
maig amb motiu del 26è aniversari de l’entitat “Amics del Bonsai”.
La mostra es va inaugurar el dissabte 12 de maig a les 12h del
migdia. L’alcaldessa de Caldes d’Estrac, Rosa Pou, va obrir els
parlaments donant la benvinguda a tots els presents i elogiant la
tasca de l’entitat que porta més de 25 anys dedicada als arbres.
Una tasca “plena de bellesa i força, però delicada i discreta” tal i
com exigeix l’art de fer bonsais. També va encoratjar els membres de l’entitat a continuar amb la bona feina feta durant tots
aquests anys.
En el seu torn de paraula, Joan Puig, president de l’Associació
Amics del Bonsai, va agrair a tots els membres de l’entitat la
seva participació i va aplaudir la tenacitat que requereix la cura
dels bonsais. Puig va aprofitar el seu parlament per obsequiar
amb un recordatori a tots els membres de l’exposició. L’acte es
va tancar amb un refrigeri i una copa de cava per a tots els assistents.
Els assistents de l’exposició van poder apreciar els treballs més
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destacats dels socis de l’entitat. Entre altres, es van poder veure
arbres autòctons (pruneres, garrofers) i també algun arbre japonès d’importació. L’arbre més destacat de l’exposició va ser el
ginkgo biloba, un arbre prehistòric de fulla exòtica.
Durant tot el cap de setmana, a tots els infants que van participar en el concurs de dibuix organitzat amb motiu de la mostra
de bonsais se’ls va fer entrega d’una samarreta.

actualitat entitats ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

D

esprés d’un any de tallers,
pràctiques i de posar-hi moltes ganes i il·lusió, la Colla Infantil de Diables d’Estrac es va
presentar oficialment a Caldes
d’Estrac el passat 7 d’abril als
carrers de la vila.
En total, una vintena de joves
menors de 18 anys són els
que conformen la Colla Infantil de Diables, deu dels quals
poden cremar perquè són
majors de 8 anys, edat a partir de la qual es pot començar
a portar la maça. La resta de
nens i nenes de la Colla de Diables d’Estrac són menors de
8 anys. “Fins i tot tenim nens
de 3 anys. Ells fan de tabalers
o de diables. No poden cremar”, explica Laura Moré, cap
de colla dels Diables Infantils
d’Estrac.
Els nenes i les nenes que es
van estrenar a Caldes com a
Diables han nascut amb el
correfoc a la sang. I mai millor dit. Ja que per entrar a la
Colla de Diables els petits han
d’anar acompanyats almenys
d’un tutor a la Colla que “sol
ser la mare o el pare de la criatura”.
El correfoc inaugural de la
Colla Infantil de Diables d’Estrac va engegar a les 8 del
vespre del 7 d’abril des de
l’esplanada de can Muntanyà
i va arribar fins a la plaça de
la Vila de Caldes d’Estrac. Els
petits van anar acompanyats
pel Drac de Caldes i la Colla
de Diablons Anònims de Vilassar de Dalt, que van fer de
padrins dels Diables infantils
d’Estrac.

Caldes bateja la primera Colla
Infantil de Diables d’Estrac
La Colla Infantil de Diables de Vilassar
de Dalt “Els Diablons Anònims” van
apadrinar la presentació de la Colla
Infantil de Diables del 7 d’abril

Un cop a la plaça de la Vila, a
la Colla Infantil de Caldes els
esperava un passadís d’espurnes de foc format pels grans
de la Colla de Diables d’Estrac
i pels padrins de Vilassar, que
va simbolitzar el seu bateig
oficial. “Els padrins de Vilassar
van motivar molt els petits i
van ajudar a fer tirar endavant
el correfoc”, recorda Moré.
Un cop finalitzat el correfoc
infantil, es va aixecar un castell de foc a la plaça.
Després de la gresca i el foc,
David Salvà, regidor de Cultura, va expressar unes paraules d’agraïment tant als petits
com als pares i les mares que
han fet possible la constitució

de la Colla. La Rosa Pou, alcaldessa de Caldes d’Estrac,
va seguir el parlament destacant la feina de la Colla de
Diables de Caldes i “que formen part de l’ànim del poble”.
Pou també va voler aplaudir
la responsabilitat amb la que
els Diables d’Estrac encaren
sempre la seva activitat, encoratjant a la recent estrenada
Colla de Diables Infantil d’Estrac a seguir per la mateixa
línia. Finalment, Laura Moré,
cap de la Colla Infantil de Diables d’Estrac, va voler enviar
forces als nens, nenes i joves
que la conformen.
En acabat, es va passar a l’entrega d’obsequis. La junta de
la Colla Infantil d’Estrac, for-

mada per Laura Moré, Mar
Lorca, Sílvia Navarro i Mercè
Salvador, juntament amb Edu
Navarro, cap de colla de Diables d’Estrac, van fer lliurament d’un mocador a tots els
diables infantils. Després va
ser el torn d’atorgar una placa
de record, amb la figura d’un
drac i un diable nadó als braços tallada en fusta, a l’Ajuntament de Caldes i a la Colla
dels Diablons Anònims.
Al seu torn, els padrins de Vilassar van fer entrega d’una
samarreta, emmarcada amb
les paraules salut i foc, a la
Colla Infantil de Diables. En
acabat, la Colla de Diables i
els padrins de Vilassar de Dalt
van celebrar la presentació
dels més petits amb un sopar
de germanor al local de la Colla de Diables.
A Caldes, els petits faran córrer el foc el pròxim desembre
durant la Festa Major Petita.
Estigueu atents perquè la Colla infantil de Diables d’Estrac
té moltes ganes de tornar a
fer saltar de nou les espurnes!
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Merescut homenatge a Joan
Cunill i al seu llegat documental
Caldes i comissari de l’exposició que es
podrà veure fins al 10 de juny a la Fundació Palau, “les fotografies de Joan Cunill
tenen un valor documental de primer ordre per al poble de Caldes”. “La gent que
hi va reconeix els seus familiars i amics
de Caldes”, comenta Llanas, “i se sorprenen tot seguit en veure pares, avis, tiets o
ells mateixos en fotografies que ni sabien
que existien”, segueix. D’aquí el valor documental que té aquesta mostra per als
caldencs i les caldenques.
Aquesta mostra és una ocasió per reforçar la memòria col·lectiva i la història
gràfica del nostre poble. Per a Llanas, “és
una oportunitat de reconstruir la història
d’un poble que d’altra manera es podria

L’obra gràfica que Joan Cunill (1928-

2017) va desenvolupar al llarg de la seva
vida sobre Caldes i els seus veïns veu per
fi la llum a la sala d’exposicions temporal
de la Fundació Palau sota el títol “La vida
de Caldes segons Joan Cunill”. La nostàlgia s’impregna a les parets de la Fundació
Palau d’on hi pengen paisatges humans
tradicionals de Caldes com la processó
del Carme, la Festa Major, la Cavalcada
de Reis, els geganters, les puntaires...
En total, una cinquantena de fotografies
i dues projeccions audiovisuals de Joan
Cunill que retraten la vida a Caldes durant
les dècades dels 70, 80 i 90.
En paraules de Manuel Llanas, veí de

L’exposició de la “Vida de
Caldes segons Joan Cunill”
es podrà veure fins al 10
de juny a la Fundació Palau
perdre”. I és que “no hi ha ningú a Caldes
d’Estrac amb un arxiu tan extens i exhaustiu com el de Joan Cunill”.
És per això que una de les feines principals, segons explica Manuel Llanas, va
ser la sel·lecció de material entre els milers i milers de fotografies que Joan Cunill
va realitzar durant tota la seva vida i que
la família conserva com un tresor. Així, la

mostra es divideix en dues grans àrees:
el paisatge humà, per una banda, i les botigues i establiments de Caldes, per l’altra. Però el que sens dubte marca el ritme
de la mostra és la presència de persones
en totes les fotografies. “Són els autèntics protagonistes de la història del poble
i això és el que més ens va cridar l’atenció
a l’hora de fer la tria de fotografies”, explica Llanas.
La massiva assistència a la inauguració
de l’exposició, el passat 28 d’abril, és
una mostra més de la importància que
l’obra i la figura de Joan Cunill té per a
tots els caldencs i caldenques. Durant la
inauguració, moltes persones es van reconèixer a les fotos. Els joves del poble
se sorprenien veient fotografies fetes
de quan eren petits a l’Escola i els més
grans s’emocionaven en veure les cares
d’amics i familiars penjades a la paret. En
aquest sentit, una de les fotografies que
més impacte va causar en el públic va ser
la de la Colla del Ferro. “La gent es va
emocionar molt en veure-la, sobretot reconeixent les cares que malauradament
ens han deixat”, recorda Llanas.
L’èxit de l’exposició representa “un homenatge del poble a Joan Cunill”. Homenatge que no hagués estat possible
sense la iniciativa de la Fundació Palau,
la feina de Manuel Llanas i la família de
Cunill per la seva generositat.
Durant la inauguració, en Joan Cunill, fill
del fotògraf, va agrair tant a la Fundació
Palau com al públic assistent l’homenatge
al seu pare. Cunill, que va arribar a Caldes
amb la voluntat de ser barber i que va
acabar treballant a la recepció del Hotel
Colón, era una cara coneguda i estimada
al poble. A Caldes, en Joan, va fer fruir la
seva faceta de fotògraf i documentalista.
En aquest sentit, Rosa Pou, alcaldessa de
Caldes, va voler agrair la seva tasca com
a cronista. “Era un salvador de records”,
va assegurar Pou.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
volem agrair especialment la iniciativa de
la Fundació Palau i al mateix Joan Cunill
(1928-2017) pel seu llegat documental del
poble.
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CRÒNIQUES DE HANDBOL

El Sènior Femení d’Handbol
passa, patint, a semis
de la Copa Federació
Les noies, entrenades per Bernat Batlle, van patir molt davant

d’un lluitador Joventut Handbol La Llagosta que ens va guanyar
per quatre punts (23-27), però que finalment es va quedar a un
gol per donar la volta a la classificació. Va ser una tornada de
quarts de final vibrant i decidida amb un gol in extremis de la
Júlia que va provocar el deliri al Pavelló de Llavaneres.

El sènior atlètic puja
a 3a catalana!
El passat diumenge 13 de maig a la tarda el Sènior Atlètic va

tancar la temporada aconseguint l’ascens a 3a Catalana Masculina (Papiol 24-30 Llavaneres Caldes d’Estrac Atlètic), en una
igualadíssima competició que no es va resoldre fins la darrera
jornada i amb tres equips empatats a punts. D’aquesta manera
la temporada vinent tindrem el Sènior A a 2a Catalana i el Sènior
Atlètic a 3a!

CRÒNIQUES DE PATINATGE ARTÍSTIC

El grup de xou del CPA de
Caldes d’Estrac, campió en el
IX Trofeu Cid Emperador
Aquest passat maig el grup de xou de la categoria “Grup Petit” del Club de

Patinatge Artístic de Caldes d’Estrac es va desplaçar a la ciutat de Burgos per
participar al IX Trofeu Cid Campeador, organitzat pel Club de Patinatge “Ciudad
de Burgos”. Amb la coreografia “Fràgil llibertat” i dirigides per la seva entrenadora Gemma Espasa, les patinadores van fer una brillant execució, plena de
força i expressivitat, aconseguint la medalla d’or del campionat. El bon nivell
assolit pel grup i la vistositat del seu vestuari van portar a les patinadores del
CPA Caldes d’Estrac a aixecar la copa de campiones del Trofeu, demostrant una
vegada més que l’esforç i el bon treball té recompensa.

Carla Escrich,
medalla de plata a
la Copa Alemanya
de Patinatge
La patinadora Sènior del Club de Patinatge

Artístic de Caldes, Carla Escrich, va representar aquest maig la Federació Espanyola i el
Club de Caldes a la Copa Alemanya que es
va celebrar a Friburg. Després d’una actuació
espectacular en el programa curt, sense cap
errada, va assolir una merescudíssima segona posició.
Durant el Campionat de Barcelona Juvenil B
celebrat a Sant Vicenç de Torello, la nostra
patinadora Paula Martin ens va representar.
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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 19/4/17

a 28/05/18

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

3.585.090,53 €
480.716,10 €
1.814.058,62 €

2.968.777,87 €

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

1.214.207,98 €
180.156,42 €
82.000,71 €
337.693,51 €

3.293.986,56 €

243.713,39 €
3.757.306,40 €
55.296,59 €
13.745,96 €
394.277,29 €

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.

Caldes d’Estrac
2 i 3 de juny
de 2018

Aqva
Calida
Bio-fira
de Termalisme,
salut, història
i gastronomia
Teràpies naturals
i alternatives
u
Espectacles
u
Pràctiques saludables
u
Productes naturals
u
Gastronomia saludable
u
Xerrades i ponències
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DESTAQUEM...

UN AMOR
Alejandro PALOMAS
(NOVEL·LA)

Barcelona: Destino, 2018.
En el reduït univers familiar de
l’Amàlia i els seus tres fills, la Sílvia, l’Emma i en Fer, l’engranatge
es mou al ritme descompassat
de les emocions. És una família
típica, i sobretot, molt real. Però
arriba un dia clau en les seves
vides. L’Emma es casa i tots se
submergeixen en les tasques i els
embolics d’organitzar el millor casament. La nit prèvia a la cerimònia, una crida trenca l’harmonia
familiar. La Sílvia, l’Emma, en Fer
i altres parents es conjuren per poder celebrar alhora l’aniversari de
l’Amàlia, que coincideix inevitablement amb la data del casament.

Enguany es commemora el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, un dels escriptors més prolífics i fecunds de la
història de la literatura catalana. Autor de més de 120 obres,
va conrear tots els gèneres: teatre, poesia (inclosa la poesia
visual), narrativa breu, novel·la (amb més de 70 títols), diaris i
articles de premsa. Entre 1963 i 1970, va dirigir la col·lecció de
novel·la policíaca “La Cua de Palla”.
La seva intenció era normalitzar a tots els nivells la literatura
en llengua catalana, la qual cosa volia dir acostar-la a tot tipus
de lectors. Per això va experimentar amb totes les possibilitats, des del “negre” a la ciència-ficció, la novel·la eròtica o el
teatre de l’absurd. També per aquest motiu la seva tasca com
a traductor (va traduir nombroses obres d’autors contemporanis anglosaxons i francesos) resulta d’una gran importància.
I per celebrar-ho, la Biblioteca ha creat un espai amb diversa
bibliografia de l’autor que podreu consultar i agafar en préstec.
A més, el Club de lectura d’adults es reunirà dissabte, 16 de
juny, per comentar la seva novel·la, Acte de violència , un relat
utòpic ambientat en els anys durs de la postguerra.
+ INFO: www.bibliotecacanmilans.blogspot.com
http://facebook.com/CanMilans

Un nou exercici de virtuosisme emocional. Una literatura que arriba pel plexe i s’inocula directament als sentiments. Alejandro Palomas estén la seva ja variada paleta de colors per dotar els seus
personatges dels matisos, biaixos i trets que els apropen als lectors
i aquests els reconeixem com a propis en els seus particulars universos familiars.
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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, EL METRU,
PÀ I CAFÈ, LA GRANJA, LA
CALA I LA BODEGUETA
BOTIGUES: CAN SERRA,
MÓN SÀ i PERRUQUERIA MJ

Enamorats de Caldes
Els darrers revolts de la carretera de
Sant Vicenç ofereixen als teus peus
una imatge immensa de Caldes. El
blau immòbil del mar passeja fins
el verd del parc Muntanyà que
es desperta d’un son que l’ha fet
renéixer i que el farà reinventar-se
ben aviat. Després d’aquest verd
un altre blau que ens convida a
viure la cultura amb majúscules. El
blau que alberga Picasso, Barceló,
Perejaume... i el llegat de Palau i
Fabre, un home que va dedicar la
seva vida a fer-nos comprendre l’art.
D’aquí estant els ulls es perden
en tots els racons tan coneguts
d’aquest petit poble nostre. El
campanar, les torres de guaita,
les teulades antigues, la sorra
polida de les platges... Aquí i allà
casalots preciosos aixequen el cap
implorant que els retornin la vida
que han perdut ja fa massa anys.
Es pot estimar un poble. De fet se’n
pot estar enamorat. I això no és directament proporcional al fet d’haver-hi nascut o d’haver-hi viscut més
o menys temps. Es pot estimar un
poble i voler-lo viu, i voler-lo viure. I
aportar tot el que convingui per fernos-el encara més nostre si es pot.
Agraïm sincerament la generositat
de tots aquells que us acosteu a
nosaltres per fer-nos propostes que
justament volen donar aquesta vida
a Caldes. Entitats que fa anys que hi
dediqueu la vostra energia i particulars que us heu proposat sumar i
sumar. Persones que penseu en el bé
comú i en l’excel·lència de la nostra
petita pàtria. Tenim el privilegi de
rebre-us i escoltar-vos. Som aquí per
acompanyar-vos. Tenim molta feina
per fer i molts projectes que mereixen veure la llum. Gràcies per estar
enamorats de Caldes. Seguim!!

La mentida com a
eina de fer política
Més enllà de les situacions politiques locals
i els seus orígens, el més important és el que
significa i, especialment, com defineix tota una
forma de fer política, no es pot manipular a la
gent tirant d’emocions primàries, aparcant raó i
ètica. La post veritat consisteix en utilitzar políticament una falsedat com si fos certa, apel·
lant a les emocions més que no pas a la raó.
Si ens fixem en els valors sorgits de la
Declaració Universal de les Responsabilitats
Humanes, del consell que es debatés amb
tanta intensitat com la de “No mentir”. L’article
12 de la declaració tracta sobre la veracitat,
i diu: “Ningú, per important o poderós que
sigui, ha de mentir”. El joc brut i els enganys
no surten rendibles a llarg termini. Per què?
Perquè minen la confiança. I, sense confiança,
la política constructora de futur és impossible.
Els fins polítics no justifiquen mitjans immorals.
La mentida destrueix les relacions entre les
persones, la mentida política corromp el
sistema democràtic ja que implica deslleialtat
als altres i a les pròpies regles de joc. La
democràcia no pot viure sense la veritat.
O sigui, la veracitat, que està reconeguda
des de la il·lustració com a condició prèvia
fonamental per a la societat humana, no només
és un requisit per als ciutadans individuals
sinó també per a alguns polítics; especialment per a aquells que utilitzen la mentida
com a arma llancívola per fer política.
Les mentides personals, com les que utilitzen
alguns grups polítics locals són amb mala fe.
Però el pitjor és la falsedat. Saben dissimular
el seu desvergonyiment, però al final no cola
i perden credibilitat, i per tant la confiança.
Hi ha qui diu que “les mentides repetides cent
vegades mai arriben a una mitja veritat”. Vegem
com acabarà la sospita d’algun personatge.
Quan s’utilitza la mentida constant en política
local té efectes més devastadors perquè es
menteix a tot un poble o societat. Cal posar
un límit a la mentida política. Una forma és
contrastar-la amb la realitat. Els límits morals
d’aquesta practica poden ser desmentits per
la realitat.La irresponsabilitat del partit dels
mil noms a les xarxes socials -que malentenen
el que significa la llibertat d’expressió-, els
fa erigir-se en portaveus d’aquesta ideologia
totalitària. No és veritat que totes les idees
contribueixin a l’existència de la democràcia
i l’Estat de Dret. Les ments malaltes que
mantenen alguns partits van contra la idea
social i democràtica de Dret i cauen en una
mena d’arrogància fatal que els condueix a
confondre la veritat amb els seus interessos
ideològics i la realitat. De vegades, arriben
a un cinisme -com si els veïns de Caldes no
s’assabenten- incapaços d’assumir la realitat de
veritats innegables o ansiosos de passar la culpa sempre als altres. Cada vegada resulta més
difícil distingir entre la informació i les fake
news o notícies falses i falsificacions, que són
difoses principalment en les xarxes socials per
tal deliberat de desinformar, desenfocar l’atenció, excitar les emocions i polaritzar als veïns.
És possible enganyar a uns pocs tot
el temps. És possible enganyar a
tots un temps. Però no és possible
enganyar a tots tot el temps. Grup
Municipal PSC Caldes d’Estrac.
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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 DELS MESOS DE JUNY I JULIOL 2018

JUNY
2i3
n Bio Fira Aqua Calida
a Caldes d’Estrac
Teràpies naturals,
espectacles, pràctiques
saludables, gastronomia,
xerrades i tallers infantils
n El Balneari de Caldes
d’Estrac i la Fundació Palau
obriran les portes amb
motiu de la Biofira.
n Al voltant de
l’Ajuntament, sessions de
grup: Ioga, Taitxí i Pilates
n A la plaça de
l’Ajuntament, Tallers de
caixes niu
Organitza: Àrea de
Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Caldes
Vegeu el programa complet a:
www.caldetes.cat/aquacalida

2

Dissabte

n De 2/4 de 5 a 2/4 de
9 del vespre, a l’Espai
Biblioteca tallers,
llibres i lectura
n De 2/4 de 5 a 2/4 de
9 del vespre, al Parc de
la Bassa, Tastets de
massatges
n De 5 a 8 de la tarda,
al Parc de la Bassa,
Construcció d’un
Temazcal i sessió
cerimonial. Es tracta d’un
bany de vapor
n De 5 a 6 de la tarda, a
la Terrassa Hotel Dynamic,
Sessió de Body balance
a càrrec de Bibiana
n De 6 a 7 de la tarda, a la
Sala Cultural, conferència:
“Meteorologia i Salut”
a càrrec de Francesc Mauri,
el meteoròleg de TV3
n De 7 a 8 del vespre,
a la Sala Cultural,
presentació del llibre:
“¡Biocivilización
en marcha! Un
nuevo paradigma
de convivencia
planetaria” a càrrec de
Sandra Campos i Pedro
Berruezo assessor de Bio
Cultura
n A les 8 del vespre,
a l’Espai Safareig, un
espectacle de música i

dansa entre l’aigua termal
i l’aire titulat “Llegendes
de Dones d’Aigua” a
càrrec de Companyia Líquid
Dansa, d’Andorra
n A les 9 de la nit, a la
plaça de l’Ajuntament, un
concert tot sopant “La
música de les tres
cultures” a càrrec de
Burruezo & Medievalia
Camerata

3

Diumenge

n De 10 a 11 del matí, a la
Terrassa Hotel Dynamic,
Ioga a la Terrassa
a càrrec de Bibiana
n De 12 a 1 del migidia, al
costat de l’Ajuntament
taller de
Biocivilització
per a nens i nenes:
“El retorn dels
dinosaures” a càrrec
d’Associació Imago
Catalunya

9

Dissabte

De 10 a 2 del migdia i de 4 a
8 de la tarda, a l’Espai Jove
Curs Ocupacional
d’Atenció Domiciliària
Organitza: Àrea de Joventut
de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

10

Diumenge

Durant el matí, al Parc Joan
Maragall
Celebració del 33è
Aniversari de la Festa
Anual de l’Agrupació
de Pensionistes
A les 12 del migdia,
Ballada de Sardanes
amb la Cobla Canigó
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Dissabte

A les 9 de la nit, a la Platja
de les Barques
arribada de la Flama
del Canigó per la
Revetlla de Sant Joan
Organitza: Àrea de
Cutura amb el suport de
l’Associació de Pescadors i
Club Nàutic
A 2/4 de 10 de la nit, a la
Platja de les Barques
sopar popular (cadascú

es porta el sopar)
Hi haurà servei de barra
Organitza: Associació de
Pescadors AUVEPCE
A les 11 de la nit, a la platja
del Bassiot
encesa de la foguera
de Sant Joan i tot seguit
música en directe + Dj
Organitza: Àrea de
Cutura amb el suport de
l’Associació de Pescadors i
Club Nàutic

30

Dissabte

De 9 del matí a 9 de la
nit, a la platja de Caldes,
TorneIg Absolut
(adults) d’Handbol
Organitza: Club d’Handbol
Sant Andreu de LlavaneresCaldes d’Estrac
A 2/4 de 9 del vespre, al
Mercat Municipal
Nit de Tapes i Música
Organitza: Àrea de Turisme
i Promoció Econòmica i
Mercat Municipal

JULIOL
Del 6 al 15
Festival Poesia I +
Organitza: Fundació
Palau amb el suport de
l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac. Consulteu
programació específica:
www.poesiaimes.cat

7

Dissabte

La tarda del divendres 6
i tot el dissabte (de 9 del
matí a 9 del vespre), a la
platja de Caldes
Torneig Base (nens)
d’Handbol
Club d’Handbol Sant
Andreu de LlavaneresCaldes d’Estrac
A les 7 de la tarda, al Parc
Can Muntanyà
GimkaNa Familiar i
Sopar Popular
Organitza: Associació
Cultural i Lleure Fletxa d’or

8

Diumenge

A les 12 del migdia, a la
Platja de les Barques,
Regata Social Club
Nàutic de Caldes

-Triangle Olímpic
Organitza: Associació de
Pescadors AUVEPCE

15

Diumenge

Durant tot el dia, al Parc
Joan Maragall
Fira d’Artesania
Organitza: Àrea de Turisme
i Promoció Econòmica
A 3/4 de 7 de la tarda, a la
capella del Carme Ofrena
Floral i Missa Solemne
per la Festa del Carme
Organitza: Parròquia de
Caldes amb el suport de
l’Àrea de Cultura
A les 8 del vespre, a la
capella del Carme
Concert Clàssic a
càrrec dels Catatxecs
Organitza: Parròquia de
Caldes amb el suport de
l’Àrea de Cultura
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Dissabte

27

Divendres

A 2/4 de 9 del vespre, a la
Pèrgola de Can Muntanyà,
III Trobada de Jazz
Organitza: Associació Camí
Ral 39 Verdura i Cultura
amb el suport de l’Àrea de
Cultura

A les 8 del vespre, a la
Pèrgola de Can Muntanyà
observació
astronòmica per
l’esclipsi total de
lluna
Serveis de barra amb
cóctels saludables i
Chillout Sessión
Organitza: Àrea d’Educació
i Joventut

28

Dissabte

A les 7 de la tarda, a la
Fabriqueta
Inauguració de
l’Exposició “1937, Art i
Guerra. Imatges d’una
vida”
d’Antoni Prats i Janer
Memòria Il·lustrada de la
Guerra Civil espanyola.
Consulteu horari al cartell
específic del web municipal
(www.caldetes.cat)
A les 9 de la nit, a la platja
de les Barques
sardinada/
bOtifarrada popular
per la festa del Club Nàutic
A les 11 de la nit, a la platja
de les Barques
música en directe + Dj
Venda anticipada de
tiquets a l’Estanc de Caldes
i al mateix Club.
Organitza: Associació de
Pescadors

A les 7 de la tarda, a la
Biblioteca de Can Milans,
hora del conte
“Contes per fer
volar somriures”
a càrrec d’Elena Codó
Contes solidaris amb pa i
xocolata. preu de l’entrada:
oli, llegum cuit, llet o
conserves.
Organitza: Biblioteca de
Can Milans

EXPOSICIONS I TALLERS
EXPOSICIÓ: “Pregon Desig: Miquel Barceló a Josep Palau
i Fabre”
Fins l’octubre, a la Fundació Palau
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EXPOSICIÓ: “La Vida a Caldes d’Estrac segons Joan
Cunill. Imatges del seu arxiu”
Fins al 10 de juny, a la Fundació Palau
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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entrevista––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Roser Ercilla, secretària de l’Associació Fletxa d’Or

L’

1 de març de 2017 neix Fletxa d’Or, una associació sense ànim de lucre que es crea
amb la idea d’organitzar actes culturals tant a Caldes com a la resta de Catalunya. El
seu lema és “fer cultura” i, per aconseguir-ho, un dels seus objectiu és el d’organitzar
activitats que involucrin tot tipus de públic. L’entitat, que sorgeix després d’una reunió
d’amics, està formada per gent de Caldes d’Estrac. El seu president és en Jaume Joan,
la secretària és la Roser Ercilla i la tresorera és l’Alícia Bosch.

En aquest sentit, què ha de fer algú
per formar part de Fletxa d’Or?

Molt fàcil! Només cal que es posi en
contacte amb nosaltres a través del mail i
ens expliqui una miqueta per què vol formar
part de l’associació i les seves dades.
Trobàveu que faltava una associació
com la vostra a Caldes? Per què?

No sé si faltava o no, però nosaltres la
vàrem crear amb la il·lusió d’aplegar i fer
gaudir la gent de Caldes i dels pobles dels
voltants de les nostres propostes culturals.
En aquest sentit, animo a totes aquelles
persones que tinguin ganes de fer coses per
divulgar i reforçar la cultura catalana a passar
a l’acció, tal i com ho hem fet nosaltres.

Quin és l’objectiu de l’associació?

L’objectiu de l’entitat és organitzar actes
culturals tant dins com fora del poble.
Organitzem activitats culturals per a tot
tipus de públic, des dels més petits fins
als més grans. I també tenim propostes
destinades a determinats grups d’edat
com el taller d’encesa de l’arbre de
Nadal que vam realitzar l’hivern passat
per als nens i nenes del poble.

Col·laboreu amb altres entitats de Caldes?

Per què trieu Fletxa d’Or com a
nom per a la vostra associació?

Fletxa d’Or és el nom del primer tren que
antigament portava la gent més benestant
de Barcelona al Casino que hi havia a
Caldes d’Estrac. És un nom molt evocador
que parla de la història del nostre poble i
que representa molt bé l’esperit a partir
del qual es va crear la nostra associació.
Una associació amb un vessant cultural i
de lleure que pretén agermanar la gent del
poble. A més, “Fletxa d’Or” ens va fer gràcia
perquè és un nom popular i “amb ganxo”.
Quines són les accions que
feu com a associació?

La finalitat de la nostra entitat és fer
activitats que agrupin la gent de Caldes i els
voltants entorn de la Cultura Catalana. És per
això que des de la nostra creació hem dut
a terme excursions culturals com la que fa
poc hem organitzat a Girona pel “Temps de
flors”. També hem realitzat sopars populars a
la fresca, la caminada a l’ermita del Remei…
Quina és l’activitat de la que
n’esteu més orgullosos?

No en podríem destacar una per sobre
d’una altra. Totes tenen la seva importància.

Contacte:
Facebook: @AssociacioCulturalFletxadOr
Mail: ass.culturalfletxador@gmail.com
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Però un dels actes que ens feia més il·lusió
recuperar era la tradicional botifarrada a
l’esplanada de Can Muntanyà i que temps
enrere organitzaven els geganters de
Caldes. L’estiu del 2017 vam proposar-nos,
juntament amb l’Ajuntament de Caldes,
aquest repte i va resultar ser un èxit de
públic. La gent s’ho va passar molt bé.
Vam gaudir de la música en viu i d’un bon
àpat. Aquest 2018 esperem repetir!
Quina ha estat la rebuda que heu
tingut per part del poble?

No ens podem queixar. Depèn de l’activitat
i també de l’època de l’any. Hi ha hagut
activitats que han tingut més èxit que altres
però, en general, la gent s’hi ha implicat.
Què li diries a la gent de Caldes
per animar-la a formar part de les
activitats que organitzeu?

Animeu-vos a venir! Consulteu el nostre
Facebook o l’agenda del web municipal on
consten les activitats que realitzem. Les
muntem amb tot el nostre estusiasme i amor
perquè puguem gaudir tots junts d’una bona
estona. També vull aprofitar per dir que si
algú té alguna idea o proposta d’activitat, que
es posi en contacte amb nosaltres a través
del nostre mail (ass.culturalfletxador@gmail.
com) i ens la faci saber. Som tot orelles!

De moment, hem col·laborat amb el xiringuito
“El Solstici” per organitzar les trobades de
música country. També hem col·laborat amb
l’Ajuntament de Caldes per l’aplec del Remei,
l’octubre passat. Pel que fa a la col·laboració
amb altres associacions culturals, de moment
no hem fet cap acció conjunta. Però estem
oberts a futures sinergies, sens dubte.
A quines activitats voleu donar
prioritat de cara al futur?

Volem continuar reforçant les accions que ja
hem dut a terme durant el 2017 (els tallers,
les sortides, els sopars, les caminades…).
Tenim intenció d’afiançar aquestes activitats
en la vida cultural de Caldes animant cada
cop més gent a participar-hi. Tenim moltes
ganes de fer créixer i consolidar allò que fa
una mica més d’un any va néixer, quasi de
manera casual, durant una reunió d’amics.

