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Ja estem a l’equador del període estival, queda ja força lluny la màgica

nit de Sant Joan que el va obrir i va aplegar més de 500 persones a la
festa de la platja organitzada principalment per l’Associació de Pescadors.
També, hem tingut un juny-juliol intens que es va iniciar amb la segona
edició de la bio-fira Aqua Calida, i va continuar amb moltes activitats de
les que volem destacar el meravellós festival que hem tingut enguany
del Poesia i +, a la Fundació Palau, així com les recents Festa del Carme i
la 3a Nit de Jazz a Can Muntanyà, aquesta última organitzada per l’Associació Cultural Camí Ral 39.
En aquesta edició hem volgut dedicar les primeres planes als joves, que
properament celebraran una assemblea a l’Espai Jove per tal que puguem
redactar el nou Pla Local de Joventut d’acord amb les seves necessitats i
inquietuds. També diran la seva de com volen l’Espai Jove, que ben aviat
tindrà una nova ubicació al centre de la vila. La seva formació i ocupació
són també eixos que repassarem.
D’altra banda, tenim l’orgull d’explicar-vos en aquesta edició que ja s’està
treballant en la tercera fase de rehabilitació de l’Escola així com en les
obres de la seva cuina, tot i els molts entrebancs que hem trobat pel
camí. També volem que redescobriu l’Escola Bressol, que ha treballat en
un nou projecte educatiu i una remodelació estructural que trenca barreres arquitectòniques per tal d’afavorir la implementació d’activitats i
aquesta reforma educativa.
Com sempre, us animem a consultar l’agenda en aquest butlletí i a la web
municipal, perquè coneixeu totes les activitats programades, de les que
volem destacar-ne: la nova edició de la Nit de Tapes i fireta d’estiu a la
Riera (18/8), la Dormida (25/8), tornejos d’handbol, voleibol, petanca…
així com totes les activitats de la Festa Major, que ve molt carregada!
Volem aprofitar per felicitar l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat per
el seu 33è aniversari, així com la Carla Escrich, recentment campiona de
Catalunya i Espanya de patinatge artístic, i com no, per desitjar-vos un
fantàstic agost i una millor Festa Major que podem gaudir tots plegats!
#caldesdestrac#caldetes––––––––––––––––––––––––––––
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eltemadelmes –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JOVENTUT - SERVEIS SOCIALS

L’Ajuntament amb els joves de Caldes
P

er tal d’elaborar el nou Pla Local de
Joventut és IMPRESCINDIBLE la veu
dels joves de Caldes d’Estrac. I per poder escoltar les seves demandes, idees
i propostes, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament ha convocat una assemblea a
l’Espai Jove per poder redactar el Pla Local que marcarà les polítiques de joventut
per als pròxims 4 anys al municipi.
Per poder decidir i redactar aquest pla,
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Caldes juntament amb l’Espai Jove, ha organitzat dues assemblees on convoca els
joves de Caldes:
Durant l’Assemblea de Joves (28 de
juliol a les 6 de la tarda a l’Espai Jove)
s’escoltaran les idees i propostes dels
joves així com les seves inquietuds per
poder redirigir les polítiques juvenils així
com les propostes culturals i socials que
porta a terme l’Ajuntament de Caldes en
aquest àmbit. Després de l’assemblea, hi
haurà berenar per a tothom.

Trasllat de l’Espai Jove
L’Espai Jove, actualment localitzat al km
654 de la N-II, al costat del Poliesportiu
Municipal, es traslladarà ben aviat a un
lloc més cèntric de Caldes d’Estrac perquè tots els joves puguin tenir tots els recursos a l’abast. Des de l’Àrea de Joventut
es fa una crida als joves de Caldes per do-

L’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament convoca
als joves de Caldes en
assamblea per tal de
decidir quin serà el Pla de
Joventut de Caldes d’Estrac
nar un cop de mà en el trasllat i així poder
adequar-lo a les seves necessitats i per
poder decidir, entre tots, com serà i es
disposarà l’espai, ja que el més important
és que l’Espai Jove de Caldes d’Estrac sigui L’ESPAI DELS JOVES, el lloc on el jovent
de Caldes trobi tot allò que necessita.
L’Espai Jove de Caldes és un lloc de trobada per a joves de 12 a 29 anys on s’ofereix: punt d’informació i assessorament

CONTACTE I HORARI DE
L’ESPAI JOVE DE CALDES
De dimecres a dissabte de 17h a 20h
Ctra. N-II, km. 654 (al costat
del Poliesportiu Municipal)
08393 CALDES D’ESTRAC
Telèfon: 93.791.17.78
Mail: espaijove@caldetes.cat
joventut@caldetes.cat

juvenil, una aula de tallers amb activitats
diverses i cursos ocupacionals, un espai
de concerts, una aula d’estudi, connexió a
internet, servei d’impressió per a currículums i treballs acadèmics (10 fulls per
setmana) i una zona de jocs amb tennis
taula, playstation, futbolí i jocs de taula.
L’Espai Jove també prepara activitats
com el concert de BARRAKALDES per a
la Festa Major Alternativa dels Joves, un
Festival per a “gamers”, taller de creps,
un curs de cuina jove, tennis taula a la
fresca, un torneig de futbolí i un curs per
a “cangurs”.
A més, aquest Espai també disposarà
d’un Punt Lila durant aquesta Festa Major
(a la Dormida i a Barrakaldes). Es tracta
d’un espai amb informació i material sobre sexe segur i drogues. També podràs
adreçar-te al Punt Lila si pateixes qualsevol tipus d’assetjament sexual i t’acompanyarem i t’assessorarem en tot allò
que necessitis.
Segueix a la pàgina 4 >>
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Apostant per
la formació
i la inserció
laboral
dels joves
T

ant des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament com des de l’Àrea d’Acció Social
es treballa conjuntament en la millora de
l’ocupació entre els joves de Caldes oferint
recursos i eines per facilitar la seva inserció laboral i la formació. Així, per exemple,
l’Àrea de Joventut ha portat a terme cursos per a la incorporació dels joves de Caldes al mercat laboral com són el curs de
manipulació d’aliments (realitzat el passat mes d’abril i on van obtenir un certificat oficial que els possibilita la seva futura
professionalització en l’àmbit de l’hostaleria) i d’altres tallers per a motivar la
seva creativitat com el curs de fotografia.
Recordem també que l’Àrea de Joventut
porta treballant en el programa ocupacional “Fent Camins” des del 2013. “Fent Camins” és un projecte formatiu/ocupacional
que ha aconseguit una inserció laboral real
dels joves participants, a més d’impulsar
un espai emblemàtic dins del municipi
com és el parc Can Muntanyà. Tot això
a través de la motivació dels joves en
l’aprenentatge de l’ofici de la jardineria.
En aquest sentit, l’Àrea de Joventut també té previst realitzar el curs ocupacional
d’Atenció Domiciliària (curs de cangurs)
la tardor vinent. Aquest curs ocupacional
està adreçat a joves que volen treballar en
la cura d’infants (cangur). És un curs eminentment pràctic on es treballaran aspec-
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tes de psicologia infantil, cures generals,
primers auxilis, consells pràctics... D’altra
banda, l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament, juntament amb el municipi de Sant
Vicenç de Montalt, va organitzar una jornada de networking professional el passat
11 de maig adreçada a empreses del sector de l’hostaleria ubicades al municipi i a
persones que estan en procés de recerca
de feina. La jornada va resultar un èxit.
L’Àrea d’Acció Social també disposa d’una
oficina d’Ocupació on es posa en contacte
les persones que busquen feina amb les

empreses de Caldes que puguin necessitar personal.
Aquestes són les dades d’ocupació entre
els joves de Caldes d’Estrac el passat 2017:

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

La fotografia, una eina de reflexió
personal per als joves de Caldes d’Estrac
C

inc jornades d’un curs fet des de
l’Espai Jove de Caldes d’Estrac han servit perquè cinc joves de Caldes d’entre
13 i 15 anys aprenguin les bases de la
fotografia. El curs, promogut per l’Àrea
de Joventut de l’Ajuntament va culminar amb una exposició que es va poder
veure a la Fabriqueta fins al 30 de juny i
que va resultar un èxit de públic.
El 27 de juny a la Fabriqueta, David
Salvà, regidor de Cultura i Joventut, va
presentar l’exposició de fotografia i va
aprofitar per explicar la feina que es
fa des de l’Espai Jove i tots els recursos que s’ofereixen als joves de Caldes
d’Estrac. Després Roser Alsina, dinamitzadora juvenil de Caldes, va agrair a les autèntiques protagonistes de
l’exposició, les participants del curs de
fotografia, la seva implicació en el curs.
“S’han atrevit a jugar amb la càmera
i ho han posat tot de la seva part per
obtenir uns resultats molt bons”, va dir.
En acabat, i un cop la Marta Huertas,
fotògrafa professional i professora del
curs de fotografia, valorés molt positivament la feina de les joves i la qualitat
de les fotografies obtingudes, les cinc
protagonistes van iniciar la visita guiada per l’exposició.

Amb l’ajuda de la seva professora i la
dinamitzadora juvenil, les noies van
anar explicant una per una el concepte
i el treball que hi ha darrere de cada fotografia exposada.
De fet, tal i com explica Alsina, aquest
curs no només tracta sobre les tècniques fotogràfiques, sinó que també

“tracta sobre l’autoconeixement i la
reflexió personal”. Per fer una bona
fotografia no només és necessari disposar d’una bona càmera i d’una bona
model. “La idea és donar-los-hi els recursos suficients per passar del selfie,
una fotografia més instantània i menys
pensada, al retrat, una fotografia amb
més profunditat i evolucionada”, afirma Alsina. I és que l’objectiu del curs
era que les joves entenguessin la fotografia com una eina d’expressió i coneixement d’un mateix.

El curs de fotografia promogut
per l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament va culminar
amb una exposició que es va
poder veure a la Fabriqueta
fins a finals de juny i que va
resultar un èxit de públic

Durant el curs les participants han hagut de treballar en tots els aspectes
que requereix una fotografia professional: la localització d’exteriors, el
maquillatge, l’estilisme, la direcció i el
making off. Sota la supervisió de Marta
Huertas, cadascuna d’elles ha anat desenvolupant tots els rols possibles que
implica una bona fotografia. “Han fet
de model, han ajudat a il·luminar, han
dirigit, han buscat les millors localitzacions de Caldes...”, conclou Alsina.
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L’Escola Bressol de Caldes d’Estrac evoluciona i es
modifica segons les necessitats i interessos dels infants
oferint una atenció més personalitzada i sostenible
L’objeciu per al curs
vinent és crear aules
obertes, sense barreres

Envoltada de pins sobre el turó que

mira al mar, l’Escola Bressol de Caldes
d’Estrac està situada en un indret privilegiat del poble. “La nostra Escola és
petita i acollidora i això fa que la relació infant-educadora i educadora-pares
sigui més fluïda i enriquidora. Per als
nens, és com estar a casa”, afirma Remei Monge, directora de l’Escola.
L’Escola Bressol de Caldes és un centre
educatiu que treballa, juntament amb
les famílies, en l’atenció dels infants de
0-3 anys per ajudar-los en el seu desenvolupament i autonomia.
Segons Monge, l’Escola experimenta
un canvi continu a nivell pedagògic.
La Bressol de Caldes està actualment
desenvolupant un nou projecte educatiu que, entre altres coses, implica la
retirada progressiva de plàstic per joguines de fusta, molt més sostenibles.
“Ens anem formant i anem incorporant
allò que considerem bo per als nostres
infants, ja que l’etapa que passen a
l’escola bressol és la més important de
la seva vida perquè suposa la base del
seu futur aprenentatge i desenvolupament”, explica la directora del Centre.
En aquest sentit l’Escola Bressol de Caldes treballa en base a tres eixos educatius fonamentals: l’infant com a protagonista del seu aprenentatge, la seva
relació amb la família i la seva relació
amb el poble.
L’objectiu és proporcionar als infants
situacions d’aprenentatge que els hi
6

permetin, de manera progressiva, observar i descobrir el món, créixer, relacionar-se amb els altres i adquirir unes
pautes que afavoreixin la seva autonomia personal. “Tot això ho fem partint
d’una metodologia activa, participativa i d’experimentació per arribar a un
aprenentatge globalitzador mitjançant
el joc, l’activitat i la interacció. Tots els
moments del dia tenen una intencionalitat educativa”, assegura Monge.
L’edifici d’aquesta Escola Bressol, que
resulta ser una de les joies arquitectòniques de Caldes, ha estat objecte de
reforma i millora en els darrers anys i
compta amb una sala de nurseria i una

aula polivalent, a més de les aules habituals.
De cara als cursos vinents, i segons informa Monge, la nova fita de l’Escola
és crear aules obertes i més amples.
Aquest nou projecte estructural implicarà l’eliminació d’algunes barreres
arquitectòniques en estances i passadissos, sempre respectant la seguretat
dels infants. I és que, a partir de les
reformes en els espais, l’Escola també evoluciona i es modifica segons les
necessitats i interessos dels nostres infants.
Els diferents projectes educatius de Cavall Fort en els quals es basa l’Escola
Bressol han quedat finalistes vàries vegades en concursos pedagògics d’àmbit estatal. De fet, el projecte “Cucs de
seda” va aconseguir el primer premi
l’any 2017.

actualitat educació –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Escola Sagrada
Família,
totalment
renovada per al
curs 2018-2019
C

omencen les obres de la tercera fase
de rehabilitació de l’Escola que consisteixen en la substitució de fusteries
practicables, feines de manteniment
d’elements metàl·lics exteriors i l’actuació de millora del comportament
tèrmic a la planta baixa de l’edifici.
Després que el concurs públic per a
l’atorgament de les obres quedés desert i que l’Ajuntament de Caldes convidés quatre empreses a participar en
el que s’anomena “procediment negociat”, serà l’empresa SERVIOBRES
QUERALT SLU la que finalment s’encarregarà de les obres de rehabilitació de la plata baixa, ja que és l’única
interessada i amb disponibilitat.
La finalització d’aquesta última fase
en la rehabilitació integral de l’Escola
Sagrada Família suposa un canvi significatiu en la millora i recuperació del
centre i una fita aconseguida gràcies
a l’esforç i el treball de totes les àrees de l’Ajuntament que s’han implicat
amb el projecte des del primer moment.
Segons l’alcaldessa de Caldes, Rosa
Pou, “la fita aconseguida suposa
una passa endavant en el benestar d’alumnes i professors, que ara
comptem amb unes instal·lacions
adequades per aprofundir en el projecte educatiu que duu a terme l’Escola Sagrada Família”.
D’altra banda, també està prevista la
realització de la segona fase d’eliminació de material de fibrociment al
sostre de la part de l’Escola que toca
a muntanya. Aquestes actuacions es
completen amb la reforma de la cuina
per tenir cuina pròpia impulsada per
l’AMPA.
Les accions que quedaran pendents a
l’Escola seran la reforma del gimnàs i
la construcció d’uns vestidors.
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actualitat urbanisme/serveis urbans/via pública ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PLATGES

Proactiva serà
per segona
vegada
l’encarregada
del salvament
i socorrisme
aquest estiu
a les platges
de Caldes

Proactiva serà per segon any consectiu
l‘empresa encarregada de realitzar el servei de prevenció, vigilància, salvament i
socorrisme a les platges de Caldes des del
mes de juliol fins a meitat de setembre.

Fins fa dos anys Creu Roja tenia el conveni amb l’Ajuntament per realitzar aquest
servei. Aquest any només Proactiva s’ha
presentat al concurs públic, i per tant, ha

L’empresa va guanyar
recentment el concurs
públic on se li adjudica
aquest servei durant
l’estiu del 2018
quedat com a única adjudicatària de les
tasques de salvament i socorrisme a les
platges de Caldes.

De cara al 2019, es tornarà a obrir a concurs públic la licitació, a la qual podran
optar les empreses que ho desitgin.
Proactiva va sorgir fa 10 anys, i en el seu
recorregut destaca també la tasca social que duu a terme a través de l’ONG
Proactiva Open Arms especialitzada en
el salvament de refugiats que arriben a
Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa.

La Creu Roja arrenca el servei de
banys adaptats i zona d’ombra
per a persones grans i persones
amb mobilitat reduïda

Dilluns dia 9 de Juliol a les 10 del matí comença el servei
de banys adaptats i zona d’ombra per a persones grans i
persones amb mobilitat reduïda a la platja de Caldes amb
els voluntaris de la Creu Roja. Aquest servei és fruit de la
detecció de la necessitat de la gent gran i de persones amb
mobilitat reduïda d’accés a la platja. Els banys es faran els
dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 13:00h.
Està adreçat a persones empadronades a Caldes d’Estrac
que tingun problemes de mobilitat per a efectuar els banys
a la platja.
Cal trucar al telèfon 647 40 19 78 per sol·licitar el servei. El
servei s’efectuarà per ordre de demanda.
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Aquest estiu els nens i nenes podran gaudir d’un
castell inflable a la platja de Caldes d’Estrac

actualitat urbanisme/serveis urbans/via pública ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Els robatoris a Caldes
d’Estrac baixen
considerablement

L’Ajuntament de Caldes treballa per desencallar les
obres de l’edifici de la Fundació Mercedes Torras

El lamentable estat de l’edifici de la Fundació Mercedes Torras, situat al xamfrà

entre la Riera i el Carrer Callao de Caldes, ha obligat l’Ajuntament de Caldes a tallar
des de fa ja uns mesos el tros de carrer colindant per tal d’evitar qualsevol problema en la seguretat dels vianants. L’edifici pertany a una fundació privada creada
per a facilitar aliments i medicaments als menys afavorits. Donat que aquesta comesa s’ha anat gestionant paulatinament des d’altres entitats (Creu Roja i l’Àrea
d’Acció Social de l’Ajuntament), els objectius fundacionals de Mercedes Torras han
anat quedant obsolets i, amb ells, el mateix edifici de la Fundació.

L’edifici que acull la Fundació Mercedes Torras
està declarat patrimoni arquitectònic

L

a Policia Local de Caldes informa que
els robatoris a Caldes d’Estrac han baixat
respecte l’any anterior. Així doncs, només
el juny de 2017 es van denunciar 10 robatoris. En canvi, aquest 2018, entre gener i
juny, només s’han produït 8 denúncies. El
regidor de Seguretat de Caldes d’Estrac,
Joan Baró, se suma als consells de Mossos d’Esquadra per evitar els robatoris a
casa. Les recomanacions que s’han de
seguir per prevenir l’entrada d’intrusos
són entre altres tancar bé la porta de la
porteria i no obrir desconeguts amb el
porter automàtic, instal·lar temporitzadors automàtics que encenguin llums o
equips de música quan no s’és al domicili
perquè sembli que hi ha gent, connectar
sempre l’alarma quan s’abandona el domicili però també en anar-se’n a dormir,
no deixar missatges en un contestador
informant de l’absència, no deixar-nos finestres obertes i promoure comunicacions amb els veïns (per exemple un grup
de whatsApp) per a traslladar qualsevol
cosa estranya que veiem a la Policia Local o trucant al 112.

Cal explicar, com ja s’ha fet en diferents sessions plenàries, que l’Ajuntament, com
a ens públic, no pot invertir en la millora de cap equipament d’origen privat com
és el cas de l’edifici Mercedes Torras. No obstant això i degut a l’obstacle en la via
urbana que suposa l’estat actual de l’edifici, l’Ajuntament de Caldes està estudiant
totes les fórmules possibles per tal de poder actuar sobre l’equipament i retirar
d’aquesta manera les tanques de seguretat instal·lades al carrer.

Nova oficina
de sorea a
Caldes d’Estrac
El passat 3 de juliol Sorea, l’empresa encarregada de gestionar els
serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a Caldes d’Estrac,
es va instal·lar a l’oficina polivalent
de la planta baixa de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac. Aquesta oficina permet a Sorea atendre de
forma presencial els veïns i veïnes de Caldes el primer i tercer
dimarts de cada mes, de 8 a 14h.
El telèfon d’atenció al client és el
900.405.070 i el telèfon d’incidències és el 900.304.070.
9
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La segona edició de la
bio-fira Aqua Calida de
Caldes d’Estrac posa
l’accent en el benestar,
la salut i la sostenibilitat
El 2 i 3 de juny el municipi va reunir experts, empresaris
i institucions innovadores en el foment d’un estil de
vida saludable i respectuós amb el medi ambient

C

aldes d’Estrac culmina la que ha estat
la segona bio-fira Aqua Calida amb una
àmplia programació que ha aplegat des
de veïns i veïnes de Caldes i dels diferents
pobles del Maresme, fins a visitants d’altres punts de la província de Barcelona. El
passat cap de setmana del 2 i 3 de juny, el
municipi es va convertir en punt de trobada del termalisme, associacions de Caldes,
comerciants locals i activitats orientades a
promocionar un estil de vida basat en el
benestar, la salut i la sostenibilitat.
La bio-fira va resultar ser una proposta lúdica per a tots els públics. Des de
l’obertura de la fira, a les 16h del dissabte, fins al seu tancament, a les 14.30h del
diumenge, es van dur a terme diferents
activitats pensades per a famílies, joves, grans i petits amb inquietud pel
món bio, com espectacles d’aigua al
safareig de Caldes, conferències i sessions informatives, tastets de gastronomia, massatges, jocs, tallers infantils i
activitats esportives.
10

Més de 30 expositors van omplir el centre del municipi, des del Mercat Municipal
fins la plaça de la Vila. Disciplines com el
ioga, el taitxí, el pilates o l’aikido van estar presents a la bio-fira amb sessions de
grup i demostracions obertes a tothom
qui volgués conèixer els beneficis que
aporten a la vida quotidiana. D’entre totes les activitats i propostes que va oferir
la segona edició de l’Aqua Calida cal destacar la conferència de Francesc Mauri,
meteoròleg de TV3 sobre “Meteorolgia i
Salut”, així com el taller de caixes niu on
els nens i nenes de Caldes van construir
una caixa que més tard serà instal·lada
al Parc de can Muntanyà per preservar
els ocells que hi habiten, els tastets de
massatges al parc de la Bassa on diversos
fisioterapeutes van oferir breus sessions
de massatge o la interessant taula rodona i oberta: “Biocivilització en marxa!” a
càrrec de Sandra Campos on hi van participar les entitats “Som del Maresme”,
“Ecoregió de Girona”, “Ecoregió del Maresme” i ”Economia Humana”.
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En aquest sentit, i mitjançant les conferències, tallers i presentacions de llibres
que van tenir lloc a l’iglú de vent instal·
lat a la Sala Cultural de l’Ajuntament, la
Segona Bio Fira d’Aqua Calida de Caldes
d’Estrac ha significat un espai de trobada i sinergia entre diferents organismes i
veïns interessats en salut i medi ambient
i que permeten definir un nou paradigma
de convivència planetària.
Un altre dels reclams de la fira va ser, sens
dubte, l’espectacle de música i dansa entre l’aigua termal i l’aire titulat “Llegendes
de Dones d’Aigua” a càrrec de Companyia
Líquid Dansa que va tenir lloc al safareig
de Caldes el vespre del dissabte. Tot
seguit, els veïns i veïnes de Caldes van
poder gaudir del concert de “La música
de les tres cultures” a càrrec de Burruezo & Medievalia que es va poder sentir
a la plaça de la Vila. La música d’aquests
artistes catalans va ser l’acompanyament
perfecte per als que van sopar a la fresca.
En resum, un vespre d’allò més agradable
que va aplegar el poble de Caldes entorn
de la vida sana, el termalisme i la sostenibilitat.
El diumenge els assistents a la fira van
poder seguir les activitats previstes amb
gran èxit de participació com la sessió de
ioga a la terrassa de l’Hotel Dynamic o
el taller de reflexologia, entre d’altres. La
tromba d’aigua que va caure el migdia del
diumenge a Caldes d’Estrac va donar per
finalitzada la Bio-Fira just a l’hora que es
donava també per acabada l’última de
les activitats programades, la taula rodona “Biocivilització en Marxa” que es va
celebrar a l’iglú de l’Ajuntament.
Segons Òscar Baró, regidor de Promoció
Econòmica i Turisme: “ha estat un cap
de setmana molt intens i valorem positivament el resultat de la fira, on hem de
destacar la implicació de veïns, veïnes
i entitats de Caldes que l’han fet possible, així com dels organitzadors. Malgrat
l’amenaça de pluja, també hem d’agrair
el bon temps que ens ha fet durant el cap
de setmana i que ens ha permès realitzar
totes les activitats previstes fins l’últim

moment”, diu Baró. Òscar Baró ha anunciat també la voluntat d’afiançar aquesta iniciativa que va arrencar l’any 2017 i
és per això que ja s’està treballant per a
una tercera edició.
11
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Molt bona acollida
de públic en la
setena edició del
Nit i Tapes celebrat
a Caldes el passat
30 de juny
Ja són tres anys consecutius
d’una nit on la música
i la gastronomia de
Caldes han brillat com els
grans protagonistes

E

l 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, ha tornat
a resultar un èxit de públic en la seva setena edició celebrada el passat 30 de juny.
A les 20.30h el Mercat Municipal de Caldes va obrir les portes, guarnit per a
l’ocasió i amb una variada oferta de tapes
a partir d’1 euro, mentre que la música del
Dj Edgar amenitzava la vetllada des d’un
escenari situat al carreró. De fet, el nit
de música i Tapes és un espai que es va
crear amb l’objectiu de donar a conèixer

12

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 assolint 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. El públic assistent, veïns
de Caldes d’Estrac i d’altres poblacions de
la comarca, van poder degustar tapes de
tota mena. Hi havia des de marisc fins a
pastissos artesans passant per un bon plat

de cargols a la llauna. Totes les tapes eren
per llepar-se’n els dits. I és que el Nit i tapes no deixa de ser una demostració de la
bona cuina i dels productes de qualitat que
es troben a Caldes d’Estrac.
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 del nit de tapes que tindrà
lloc el proper 18 d’agost conjuntament
amb una fireta d’estiu a la Riera.
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PROPOSTES COMERCIALS

HOTEL KALIMA
Després d’un temps tancat al públic, el passat
juny l’Hotel Kalima va tornar a obrir les seves
portes al públic. “Quan vaig conèixer l’Hotel,
em vaig enamorar per la història que té al
darrere i pel desig de tornar a escriure’n una
altra”, afirma en Rodrigo Terra, dissenyador de
moda i copropietari del Kalima juntament amb
en Carlos Rodrigues, periodista.
Per a aquesta parella de brasilenys el més important és rescatar el que un
dia va representar el Kalima per a Caldes d’Estrac.
L’exterior de l’hotel conserva l’esplendor de sempre. El seu interior s’ha
reformat. “Hem trigat quatre mesos per a restaurar habitacions, banys, finestres… No hem canviat l’estructura. Fins i tot encara es poden trobar
elements estructurals originals”, explica Rodrigo.
Les 11 habitacions (7 dobles i 4 individuals), la immillorable situació, els elements arquitectònics i l’encantador jardí ofereixen a l’hoste una sensació de

Adreça: Passeig de les Moreres, 07. Caldes d’Estrac
Telèfon: 931 182 790
Mail: reservaskalima@gmail.com
Horari: Recepció: De 8:30h a 22:00h / Restaurant: De 18h a 23h
facebook: https://www.facebook.com/hotelkalima
Instagram: @hotelkalima

comfort i caliu que fan de l’hotel una segona llar. “Per a nosaltres els clients
són amics i l’hotel la nostra casa”, afirma Rodrigo.
Per al Carlos i el Rodrigo és important mantenir l’esperit del Kalima i amb
ell la història i idiosincràcia de Caldetes. De fet, en la mesura del possible,
“treballem amb proveïdors locals”, explica Rodrigo.
Tant l’hotel com el restaurant estarà obert tot l’any. L’Hotel Kalima té previst
organitzar esdeveniments per Nadal i Cap d’any com també un festival de
cine al jardí i un festival de música. A més, a partir de setembre es podrà
reservar el menjador, jardí i/o terrassa de l’hotel per a celebracions com
casaments, comunions, aniversaris… “Volem fer del Kalima un referent al
Maresme amb propostes culturals que reescriguin la història de l’hotel”,
comenta Rodrigo.
Està previst que el setembre, un cop acabi la temporada alta, tingui lloc la
reobertura oficial amb una festa on tots els caldencs i caldenques estan
convidats.
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

13

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

Caldes d’Estrac dona la benvinguda
a l’estiu amb molta festa i foc
L’arribada de la flama del Canigó, la foguera, el sopar
popular, la música en directe i la festa es converteixen
en els actes principals de la nit de Sant Joan

L

a Nit de Sant Joan a Caldes d’Estrac va
resultar ser una de les nits més vibrants
de l’any. El foc va tornar a ser ser un dels
protagonistes durant la nit més curta de
l’any amb la tradicional recollida de la flama del Canigó i la impressionat encesa de
la foguera a la platja del Bassiot.
La platja de les Barques va resultar ser
l’escenari escollit per rebre la flama del
Canigó provinent de les teies del cim que
van recollir prèviament David Serra, tècnic de l’Àrea de Cultura, i Roser Alsina, de
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. A les 23h i davant d’un nombrós grup de gent, David Serra va donar
pas a l’arribada de la flama i a l’encesa del
peveter i va llegir el manifest d’Òmnium
Cultural escrit per Jordi Cuixart, president
de l’associació i actualment en presó preventiva per l’1 d’octubre. Segons va llegir
Serra i en paraules de Cuixart, la Flama
del Canigó “agermana els Països Catalans” i “és un símbol d’esperança en el
futur”. Després i amb gran participació de
veïns i veïnes de Caldes i d’altres punts
de la comarca del Maresme que es trobaven en el sopar popular, es va portar
el peveter de la Platja de les Barques a
la platja del Bassiot on es va encendre la
impressionant foguera.
L’encesa de la foguera, que va estar cremant fins la matinada, va captivar tots els
assistents omplint la nit de foc a les platges de Caldes.
El sopar popular que va començar a les
9 a la platja de les Barques va ser una
de les activitats amb més participació de
14

tota la nit. Segons l’Associació de Pescadors més de 500 persones es van aplegar
a les 85 taules que es van muntar a la
platja. Allí els assistents van poder preparar carn i peix a les brases que estaven
disposades al costat de les taules. Els organitzadors també van disposar un servei de bar per aquells que ho desitgessin.
La nit va continuar a la platja de les Barques gràcies a la música de l’Orquestra
Motherfuckers a partir de les 23:30h i
el DJ Salt&Pepper (Cristian Florido B2B

Marc Lacasa) a partir de les 2h de la matinada. Segons l’Associació de Pescadors,
entre els participants al sopar i els grups
que van anar al concert gairebé un miler
de persones van passar per les platges
de Caldes a celebrar la revetlla.
Les activitats de la revetlla d’aquest any
han estat organitzades pel Club Nàutic
Caldes d’Estrac-Associació de Pescadors,
La Quadra del Mar, la Penya “Apa Anemhi” d’Arenys de Mar i l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb el
suport de la Creu Roja.

En Busquets
torna a Caldes
d’Estrac
Un incident durant la
passada Festa Major
d’Hivern va ocasionar
desperfectes en el gegant
Després d’un incident durant la
passada Festa Major d’Hivern, en el
que en Busquets va caure i es va
malmetre, el gegant torna a Caldes d’Estrac per ballar, girar i donar
més guerra que mai.
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
ha portat a reparar en Busquets
a un taller professional en el que
s’han ocupat de restaurar els danys
ocasionats durant la passada festa.
Benvingut de nou Busquets!
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La Festa Major
arriba a Caldes
d’Estrac
S

ota el lema “Desfés-te de festa”, la Festa Major de Caldes
s’apropa així que convida tothom, grans i petits, vilatans i visitants, a implicar-se en primera persona amb totes les activitats
que formen part de la programació. En aquesta edició tindrà un
paper especial la Dormida, que enguany celebra el 25è aniversari.
Per segon any consecutiu la festa comença amb la pre-dormida
que tindrà lloc el 24 d’agost a les 7 de la tarda. Des de la plaça
de la Vila fins la platja dels 3 Micos, esteu convidats al Correquintos, una espècie de cercavila pels bars del poble. A la platja ens
esperarà un sopar i DJ.
La festa continuarà el dissabte 25 d’agost amb la ja tradicional Dormida, que aquest any, amb motiu del seu 25è aniversari
comptarà amb sopreses molt especials. També, el 25 d’agost
tindrà lloc el campionat infantil de Petanca.
El cap de setmana de l’1 i 2 de setembre, assistirem al campionat de volei platja Svatour 2018 i al Primer Torneig d’Handbol
Base de Festa Major. També tindrà lloc la gimcana solidària de
la Creu Roja, el Torneig de Petanca Sènior i la segona Cursa de
Cambrers d’Estrac. La nit del 2 al parc de Joan Maragall, hi haurà
la tradicional cantada d’Havaneres + Rom Cremat amb els Pescadors de l’Escala. El dijous 6 de setembre tindrà lloc a l’exterior
de la Biblioteca Can Milans, la Nit de Poesia i música a la fresca,
“Dues veus, un únic somni”, amb Iñaki C. Nazabal i Ian Sala.

Els actes centrals s’iniciaran el 7 de setembre a la tarda amb
el cerca-brindis amenitzat per ZeBRASS-Marching Band que finalitzarà a la Plaça de la Vila on tindrà lloc el pregó. A les 21h
celebrarem el tradicional sopar popular que repeteix ubicació a
la riera, i a partir de les 24h ball i festa amb la Loca Histeria, i DJ.
La commemoració de la Mare de Déu del Remei se celebrarà
el matí del dissabte 8 de setembre. I tot seguit, matí refrescant! A l’esplanada de Can Muntanyà se celebrarà l’escumada i
la xeringada, i al carrer Santema tothom podrà pujar al tobogan
d’aigua infinit. En paral·lel, a l’Eurostage, els amants dels esports podran assistir al Curs d’Aikido, Memorial Manel Barnés,
organitzat per Aikido-Estrac.
A la tarda, els grans protagonistes seran els gegants de Caldes d’Estrac i les colles convidades de Sant Vicenç de Montalt,
Arenys de Munt, Arenys de Mar, Iluro-Mataró, Premia de Mar,
Pont de Vilomara i Cabrera que ens delectaran amb un cercavila
i la ballada que tindrà lloc a la Plaça de la Vila. Al vespre, dues
alternatives: d’una banda, les barrakaldes, organitzades pel
Consell de Joves, amb una barrasana i una nit de concerts i DJ al
Parc Joan Maragall. D’altra banda, a l’esplanada de Can Muntanyà, el Concert de Festa Major i el Ball de Gala amb l’Orquestra
Internacional Selvatana, a les 20h, i a les 24h respectivament.
El diumenge 9 de setembre les activitats es concentraran a la
tarda i al vespre, a les 18h amb l’espectacle de circ “Xarivari Blues” que tindrà lloc a l’Esplanada de Can Muntanyà. A partir de les
21h, començaran els preparatius per al correfoc. En primer lloc la
concentració de tambors, i a partir de les 22h s’iniciarà l’espectacle pirotècnic i el correfoc amb les colles Canet de Mar, Diables
d’Horta, Diables de Tordera, Colla de diables la Diàbolica de Gràcia
i Diables d’Estrac que culminarà amb una cremada a l’Ajuntament
i finalitzarà amb la tradicional ruixada.
A continuació, a les 00:30h, nit de fogalls amb Balahits + DJ Ricky
Vives.
Els actes oficials de l’11 de setembre i el vermut popular posaran
el punt i final un cop més a la nostra Festa Major on animem un
cop més a tothom a participar i fer-se seves cadascuna de les
activitats proposades. Trobareu tots els detalls de cada acte a la
programació.
15
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L’actuació de
Miquel Barceló
acompanyat
de Pascal
Comelade a la
pèrgola de Can
Muntanyà, el
plat fort del
Poesia i + 2018
“Palau ens ha ensenyat a viure amb

profunditat i també ens ha mostrat la dificultat del poema”. Entre versos d’Eduard
Escofet i cançons de Maria del Mar Bonet,
Vicenç Altaió, escriptor i admirador de
Palau i Fabre, compartia, d’aquesta manera, les lliçons que havia après de Palau
amb les més de 300 persones que es van
reunir el passat divendres 6 de juliol a la
pèrgola de Can Muntanyà.

Vicenç Altaió i Biel Mesquida, poeta mallorquí i amic també de Josep Palau i Fabre (el biògraf més reconegut de Pablo
Picasso i el creador del Festival Poesia i
+) van recitar versos de poetes que estimava Palau com Joan Alcover i Bartomeu Rosselló-Pòrcel. L’últim poema, escrit per Altaió amb motiu dels fets de l’1
d’Octubre, amb epígraf de Jordi Cuixart,
va servir per culminar la primera part de
l’esdeveniment.

El festival de Poesia va
comptar amb la presència
destacada de la consellera
de Cultura, Laura Borràs
L’amor per la poesia va estar molt present durant tot el vespre. Però no tot
aquest amor es va expressar a través de
poemes. Precisament l’última actuació, la
més esperada de la jornada que obria el
Festival de Poesia a Caldes d’Estrac, va
ser la del duet format per Miquel Barceló
i Pascal Comelade.
Miquel Barceló, un amant de la poesia,
inspirat per la música del seu amic Pascal Comelade, va realitzar una obra d’art
en directe. La pintura de Miquel Barceló
havia d’esvaïr-se en pocs minuts i en pre-

sència del mateix pintor i de la resta d’espectadors. Però la realitat del clima humit
d’aquell vespre a Caldes es va imposar
i la pintura es va mantenir molt més de
l’esperat.
El Poesia i + va finzalitzar el cap de setmana del 14 i 15 de juliol amb actuacions
de poetes com Maria Sevilla, Blancallum
Vidal, Albert Roig, Ferran Palau, Josep
Pedrals i Gerard Valverde, entre d’altres,
que van tenir lloc en espais tan entranyables com el pati de la Fundació Palau i la
pèrgola de Can Muntanyà. L’últim dissabte
del Festival, 14 de juliol, va comptar amb
la destacada presència de la consellera de
Cultura del Govern, Laura Borràs.
16
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L’exposició “Petits grans artis-

tes” que es va poder veure del
15 al 20 de juny a la Fundació
Palau és un projecte que pretén
apropar els nens i nenes al món
de l’art. En la que ha representat la 3a edició d’aquesta mostra
s’hi han pogut veure un “petit
tastet dels treballs realitzats al
llarg d’aquest curs per part de
l’alumnat de l’Escola Sagrada
Família de Caldes d’Estrac”, explica Natàlia Millán, directora
del centre. En paraules de Millán,
“des del centre li donem molta
importància a l’art i la creativitat com aspectes vitals pel bon
desenvolupament i formació de
la persona”. “A l’escola considerem que l’art ens proporciona el
créixer amb els altres i el poder
compartir-ho. A més, ens ofereix
un ventall de possibilitats per poder expressar-nos amb recursos
diferents a la paraula”, afegeix.
Tal com va passar a la segona edició, els alumnes de cinquè han estat els encarregats
d’organitzar l’exposició i per
fer-ho han assistit a cinc sessions formatives celebrades a
la Fundació Palau i centrades
en el disseny, el comissariat,
l’organització i les visites guiades, el màrqueting, i el transport i muntatge de les obres.
D’aquesta manera nens i nenes
han pogut aprendre com és el
procés d’elaboració d’una exposició: des de la seva concepció fins al muntatge final.

Els petits de Caldes es
converteixen en grans
artistes a la Fundació Palau
“Petits grans artistes” es consolida
amb una tercera edició on els alumnes
de 5è tornen a prendre la iniciativa

El resultat final es va poder
apreciar durant la inauguració
que va tenir lloc el 9 de juny a la
Fundació Palau i que va comptar
amb la presència de Rosa Pou,
l’alcaldessa de Caldes, Sònia
Parra, de la Fundació Palau, i
Natàlia Millán. Després dels parlaments, nois i noies de 5è van
ser els encarregats de fer una
visita guiada a l’exposició.
Millán explica que les obres
seleccionades per a l’exposició
“són treballs fets des dels diferents tallers de plàstica i des del
laboratori d’art de l’Escola i són
de creació lliure” però fortament
inspirats en els treballs d’autors
tan destacats com Miró, Picasso, Sol LeWitt... D’aquí la varietat de tècniques utilitzades en
el conjunt dels treballs: des de
collage, estampacions o fins
i tot escultures. A la mostra hi
havia obres de mides diferents,
tècniques i materials diversos, a
més d’algunes escultures. “La
nostra proposta sorgeix del desig de viure i fer viure l’art com
a font d’informació, de plaer i
d’inspiració creadora. Però sobretot, de creixement personal
i social”, conclou Millán.
Amb aquesta edició es consolida un projecte transversal i enriquidor per als alumnes participants, i és per això que ja s’està
treballant per dur a terme una
quarta edició.

L’Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat celebra
el 33è aniversari
L’ofrena a la Mare de Déu, la missa, el
ball de sardanes i el dinar van ser els
actes principals de la celebració

M

és de 150 persones, entre membres de l’agrupació de pensionistes, familiars i veïns de Caldes d’Estrac, es van aplegar el passat diumenge 10 de juny per celebrar la festa anual de l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat que aquest 2018 arriba al seu 33è aniversari.
La jornada es va iniciar al matí, a la capella del Carme, on es va celebrar la missa amb acompanyament d’organista i cants, i es va lliurar
l’ofrena a la Mare de Déu.
A les 12h tots els assistents es van dirigir al parc Joan Maragall per
participar a la ballada de sardanes amb la cobla Canigó. La trobada va
continuar al restaurant Turó del Sol de Sant Vicenç de Montalt, on es
va celebrar un aperitiu i un dinar que va comptar amb la presència de
l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou. Durant els parlaments es va felicitar
l’Angelina Riera i l’Esteve Torrentó, que van rebre un obsequi de
la Junta Directiva per ser els socis més grans de l’Agrupació. Quim
Noya, gerent de l’Agrupació de Pensionistes, va aprofitar el seu parlament per animar els membres de l’Agrupació a entrar a fomar part
de la Junta, actualment sense president. Per als més engrescats, la
festa va continuar amb ball i música en viu, fins ben entrada la tarda.
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Entrevista a Carla Escrich, campiona
de Catalunya i Espanya de patinatge
artístic en la categoria sènior
Carla Escrich, veïna de Caldes d’Estrac, va començar a patinar quan tenia 6 anys.
Catorze anys i moltes hores d’entrenament després, Escrich s’acaba de proclamar
campiona de Catalunya i Espanya de Patinatge Artístic. Ara, aquesta patinadora de
Caldes s’està preparant al Club de Patinatge de Caldes d’Estrac de la mà del seu entrenador, Albert Trilla, per als següents tornejos: el Campionat d’Europa que se celebrarà del 31 d’agost al 8 de setembre a Les Azores (Portugal) i el Campionat del Món,
a La Vendée (França) del 3 al 13 d’octubre. Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac li
desitgem molts èxits esportius en la seva carrera damunt dels patins.
Per què vas començar a patinar? Què és
el que et va cridar l’atenció del patinatge
artístic?
Vaig començar a patinar quan tenia 6 anys
perquè la meva germana gran volia fer-ho
i jo també m’hi vaig engrescar. Des de ben
petita sempre m’han agradat els reptes
i el patinatge és un esport molt desafiant. M’agrada molt fer esport, aprendre i
superar-me dia a dia, i crec que és això el
que sempre m’ha motivat a continuar tots
aquests anys damunt dels patins.

Has de renunciar a moltes coses per arribar a guanyar dos campionats com
aquest?
Normalment entreno cinc dies a la setmana
entre 2 i 6 hores diàries. El patinatge és la
meva vida. Requereix molt d’esforç, però
no només per part meva, sinó per part de
tots els que m’envolten com el meu entrenador, la meva família i el Club de Patinatge
Artístic de Caldes d’Estrac. Tot i que li dedico molt de temps, procuro no renunciar
a res important. És una qüestió de compaginar-ho bé i tenir molt clar les meves
prioritats. Aquest any, per exemple, he començat a estudiar Fisioteràpia i com que el
patinatge és ara molt important per a mi,
he triat fer la carrera amb alguns anys més
del que correspon. Però en cap cas s’ha de
renunciar a res. Simplement cal donar un
altre ritme a les coses.
Què representa per a tu guanyar el campionat de Catalunya i el campionat d’Espanya?
Per a mi és un somni fet realitat. Des de
que tinc ús de raó, he volgut arribar a la
categoria sènior i poder competir amb els
més grans d’aquest esport. Poder disputar
un podi en aquests dos campionats és un
orgull molt gran i si, a més, tinc la sort de
poder-me proclamar campiona en la més
alta categoria, és tot un honor. Ha estat
un any ple de canvis i d’esforços. Entrena-
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ments diaris, viatges a Itàlia per millorar la
meva tècnica (amb els costos econòmics
que això li ha suposat a la meva família).
Penso que al final tot això s’ha vist reflectit.
Quants campionats i tornejos t’ha costat
per arribar a l’últim?
Per arribar al campionat de Catalunya, has
d’aconseguir plaça en el campionat de Barcelona, això vol dir quedar entre les 9 primeres d’aquest. Però aquest any a causa
d’una petita lesió jo no vaig poder participar en el campionat territorial, i vaig demanar la plaça excepcional (que l’atorguen a
aquells esportistes els quals la temporada
passada van anar a un campionat internacional).
Suposem que tenies competidores molt
fortes. Com portes la pressió en competicions d’aquest nivell?
Sí, tenia molt bones rivals. Jo treballo molt
la part psicològica d’aquest esport. És un
altre element del patinatge artístic i el meu
objectiu és tractar que la pressió m’afecti
el menys possible. Per aconseguir-ho cal
treballar-hi molt abans.

Quina és la part més difícil del teu ball?
Porto una dificultat molt igualada tant de
salts, piruetes i seqüència de passos. Però
potser l’element més difícil és el triple Flip,
encara que el que més em costa és una
combinació de triple Metz - doble Metz.
Una altra cosa importat i que costa és fer
que tot el disc estigui encadenat i que es
vegi harmònic.
Èxits com el teu donen a conèixer esports
com el patinatge artístic i la nostra població, Caldes d’Estrac. Com et fa sentir això?
M’emociona pensar que gràcies a mi (encara que sigui molt poquet) es dóna a conèixer una miqueta més el patinatge artístic,
ja que és un esport minoritari. El patinatge
és un esport molt complet que t’ensenya
molts valors. I si un nen o nena comença a
patinar per mi o per algun company, no puc
estar més que satisfeta. A més, exportar el
meu poble, Caldes d’Estrac, al món gràcies
al patinatge artístic, un esport que m’estimo tant, m’omple d’alegria.
Com es presenta el futur?
Acabo de tornar del campionat d’Espanya,
en el qual he quedat en primera posició i
és la primera vegada que aconsegueixo
aquest títol. Ara m’espera un estiu carregat de feina perquè estic convocada per al
Campionat Europeu i el Mundial, que se celebren el setembre i l’octubre.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
volem felicitar la patinadora, el seu entrenador, Albert Trilla, i el Club de Patinatge
Artístic de Caldes d’Estrac pels magnífics
resultats i per tota la feina feta durant la
temporada. Li desitgem molta sort de cara
al propers tornejos que l’esperen.
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Cloenda d’un
il·lusionant
primer curs
d’handbol
a l’Escola
de Caldes

E

Existeix el
compromís
d’ampliar l’handbol
base a Caldes
de cara a la
temporada vinent

l Pavelló de Caldes d’Estrac
va ser l’escenari de la festa de
cloenda de la primera temporada d’un equip d’handbol base
de l’Escola HB Caldes d’Estrac
el passat dissabte 9 de juny.
D’aquesta manera, amb una
activitat lúdica i un pica-pica
es va voler cloure aquesta il·
lusionant estrena de l’handbol
a la vila.

Van ser-hi la majoria de nens
que han format l’equip aquesta temporada i alguns de nous
que de ben segur que s’hi animaran la temporada vinent,
així com les seves famílies i
també entrenadors i jugadors
dels equips absoluts del club
que van jugar amb els petits.
Es tracta del primer equip
d’handbol creat des de zero a
Caldes d’Estrac, i que a banda
dels entrenaments a l’escola,
també ha jugat al llarg de la
temporada a la competició escolar del CEVO, amb clubs del
Vallès Oriental i el Maresme.
Des del Club Handbol Llavane-

res-Caldes d’Estrac es va voler
donar les gràcies d’aquesta manera als petits jugadors i a les
seves famílies per, entre tots,
fer possible arrencar aquest
projecte i començar ja a pensar
en el segon any. També hi va ser
present el regidor d’Esports de
Caldes, David Salvà, que va refermar el compromís de la vila
en la promoció d’aquest esport.

equips, un benjamí (3r/4t Primària) i un d’aleví (5è/6è) que
seguiran compartint dia d’entrenament a l’Escola Sagrada
Família de Caldes d’Estrac.
També s’està treballant per crear un equip infantil mixt per a
nens i nenes que el curs vinent
tinguin l’edat de cursar 1r, 2n o
3r d’ESO. Aquest equip estaria
format per nens i nenes de Caldes, Llavaneres i Sant Vicenç, i
entrenaria a Caldes.
Si voleu més informació podeu
escriure al correu escola@chllavaneres.cat o per whatssap
al 680.22.65.81.

Compromís en el treball de
formació
De cara al pròxim curs, la idea
amb la qual es treballa des de
l’Escola d’Handbol Caldes d’Estrac és que hi pugui haver dos

El Maresme Week d’Handbol
Platja Base repeteix
fórmula i èxit a les platges
de Caldes d’Estrac
Al llarg de la setmana que va durar
el torneig absolut i base van passar
per Caldes unes 2.000 persones

E

nguany un total de 38 equips d’handbol base van competir
en el segon open del Maresme Week el passat cap de setmana
del 6 i 7 de juliol a les platges de Caldes d’Estrac. Aquest torneig
base d’handbol platja va demostrar el gran impacte que aquest
esport té a Catalunya. Amb el torneig base es va cloure amb èxit
la cinquena edició del Maresme Week d’Handbol Platja, que des
del 2015 se celebra a la Platja dels Tres Micos de Caldetes amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. El Maresme Week va
començar l’últim cap de setmana de juny amb el torneig absolut.

D’aquest primer torneig absolut en van resultar guanyadors els
equips del BHR la Roca. L’ARHS Team femení i els Red Devils van
emportar-se la “Copa Caldetes”.
El Club Handbol Llavaneres-Caldes d’Estrac, organitzador del Marseme Week, ha valorat molt positivament la participació i la bona
competicio que ha tingut lloc aquesta setmana i agraeix el suport
d’entitats, patrocinadors, col·laboradors i el gran equip de voluntaris que ha fet possible un any més El Maresme Week. Al llarg de la
setmana que ha tingut lloc el torneig d’handbol platja, el Maresme
Week ha mobilitzat prop de 2.000 persones (entre jugadors, tècnics, àrbitres i públic).
El Club Handbol Llavaneres-Caldes d’Estrac i l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac recorda que l’handbol torna a tenir una cita amb Caldes per la Festa Major. Així doncs, el proper 1
de setembre, a les 10 del matí, al Poliesportiu de Caldes d’Estrac,
se celebrarà el Primer Torneig Handbol Base de Festa Major. En
aquest torneig s’estrenarà la 2ona temporada d’handbol base a la
vila! El dia continuarà amb
la celebració del Primer Torneig d’Handbol que tindrà
lloc també al Poliesportiu de
Caldes a les 4 de la tarda. Els
tres equips sèniors i el juvenil de l’Handbol LlavaneresCaldes d’Estrac jugaran els
seus primers partits de preparació de la nova temporada 2018-19 a Caldes.
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L’EPEL, que com a única
activitat regula
l’explotació de les plaques
fotovoltaiques, presenta
de nou un resultat negatiu
per a l’exercici 2017
Durant el Ple del 19 de maig, es va donar compte de l’apro- Recordatori sobre

vació dels Comptes Anuals 2017 de l’Epel Caldes XXI (empresa
pública de l’Ajuntament de Caldes anomenada Caldes XXI dedicada a la gestió de les plaques fotovoltaiques i creada durant
el govern anterior del PdeCat). Òscar Baró, regidor de Promoció
Econòmica, va detallar els números d’explotació i despeses generades per l’empresa pública, i que regula les plaques fotovoltaiques. Baró va explicar que l’import net d’ingressos de l’Epel
va ser de 60.526 euros del qual s’ha de restar les despeses de
l’explotació i l’amortització de l’immobilitzat (101.770 euros), resultant un import negatiu de –41.244 de la seva explotació.
Aquestes xifres suposen una rebaixa en el cost total anual de
l’EPEL de 20.822 euros respecte l’exercici anterior, el del 2016.
Recordem que entre els ingressos que va obtenir (66.488,71
euros) i les despeses ocasionades incloses indemnitzacions
i l’amortització de l’immobilitzat (126.555,02 euros), el resultat d’explotació del 2016 va ser negatiu i quantificat en
–60.066,31 euros.

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

l’alimentació d’animals
a la via pública

La Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública recorda que se-

gons l’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA
D’ANIMALS DE COMPANYIA (Article 22. Alimentació a la via pública.) no és permès alimentar de manera general els animals
(gossos, gats, gavines, coloms, etc.) a la via pública, parcs, solars
o altres espais similars, especialment aquells que no tenen propietari legal conegut.
Són excepció els membres de l’Associació Caldes pels animals
ja que estan degudament autoritzats per l’Ajuntament. L’Associació s’ocupa del manteniment de les colònies de gats urbans
als que, per raons sanitàries, alimenten en zones establertes a
aquest efecte, seguint els criteris establerts pel municipi.
a 23/06/17:

a 23/07/18

3.959.557,61 €
496.845,86 €
3.046.188,09 €

3.372.843,00 €

2.830.886,37 €

361.299,92 €

272.440,05 €

3.320.283,94 €

3.328.516,03 €

2.373.440,97 €
290.283,05 €
25.419,54 €
357.044,53 €

2.633.353,68 €

2.827.903,55 €

248.565,58 €

97.999,86 €

57.082,17 €
381.282,51 €

22.886,32 €
379.726,30 €

a 22/06/16:

Cal destacar que els pics dels imports en “deutors” coincideix amb el moment de la comptabilització dels impostos i taxes de l’any, i que els
pendents de cobrament a dia d’avui estan molts d’ells en període de recaptació voluntària.
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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.
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.

Torna la Festa Major al setembre i la Biblioteca vol celebrar-ho
amb tots vosaltres!
Enguany presentem una proposta poètica musical de la mà
d’Iñaki C. Nazabal i Ian Sala.
Iñaki C. Nazabal (Bilbao, 1966). Autor de El Alumno (2011), Primitiva (2013) i Trilogía del silencio (2016), el seu art busca ser
un camí a aquesta part de l’ànima que sovint oblidem. Se sent
poeta des de sempre, i la poesia oral ha calat en ell com una
malaltia de la qual no vol curar-se.
Habitual de l’escena poètica barcelonina, és un clàssic en el
circuit Slam Poetry.
Col·labora en projectes de cinema, ràdio, teatre i publicitat,
als quals presta la seva veu, imatge o text.
Actualment presenta els seus espectacles poètics Komorebi;
Sexo Drogas y Poesía; Yo también Slam i Recital Robinjúdico,
a més de les seves col·laboracions amb la poeta Laura Tomàs
(Teràpia Caos) i amb el cantautor Ian Sala.
Ian Sala (Cap de Creus, 1986) és compositor i cantant empordanès. Acaba de publicar “4 Fustes”, el seu 3er àlbum, en format
Trio (Ian Sala & Els Efectes Secundaris, Satélite K, 2018). Premi millor lletra Festival Altaveu 2015, guanyador 36è concurs
Cançó de Salitja 2014 i del 16è concurs D’Horta-Guinardó 2013.
Dijous, 6 de setembre, a les 22h, al carrer de la biblioteca.
No us ho perdeu, junts creen un directe que emociona des del
primer minut!
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
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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
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La nostra escola
Utilitzar l’escola per a les males
arts polítiques no té nom. Mentir i
desinformar la població, com fan els
convergents de Caldes, quan tenen tots
els documents administratius a l’abast
sí que en té, de nom. I hauria de ser
delicte. Mentre aquesta mala pràctica
no es penalitzi no hi haurà la regeneració política que molts desitgem.
Que ningú us enganyi. La llei de contractes estipula que per obres d’import
superior a 40.000€ més IVA, aquestes
s’han de portar a concurs. Les obres
de la tercera fase de l’escola (finestres
i estructura) estan al voltant dels
105.000€, i així es va fer. Per diferents
motius la licitació va quedar deserta.
Quan això passa, la llei preveu el que
s’anomena “Procediment negociat”.
Es conviden unes quantes empreses
i es negocia amb elles sempre i quan
no es baixi el preu. I així ho vam fer.
Convidant empreses especialitzades en
rehabilitacions d’edificis escolars que
ens va recomanar el propi Departament
d’Ensenyament. I una de les empreses va acceptar assumir l’actuació.
Aquestes obres es costejaran totalment
amb un complement de les meses de
concertació de la Diputació que vam
estar vetllant des de la tardor i que
aquesta primavera ens han concedit.
Quan una obra és inferior als 40.000€
més IVA es pot adjudicar directament,
tot i que és aconsellable estudiar diferents pressupostos i propostes. L’obra
de la cuina, impulsada per la bona gent
de l’AMPA, té un cost d’uns 24.000€
més IVA. Vam aprofitar per exposar a
les quatre empreses interessades en
l’obra “grossa” que volíem rehabilitar
l’espai de cuina. Finalment una d’elles
(no és la mateixa que va acceptar fer
la part estructural) va decidir fer-se’n
càrrec. Aquesta obra es finançarà
amb recursos propis després de fer
una modificació de 30.000€ dins un
mateix “Grup de funció” al pressupost.
Així que aquest estiu a l’escola s’està
fent una actuació a les finestres de
la planta baixa i s’està rehabilitant la
cuina per tenir cuina pròpia. A banda,
la Generalitat substituirà la darrera
part de la coberta de fibrociment i
realitzarà el projecte d’ascensor que
s’instal·larà l’estiu vinent. Ara, igual que
l’estiu passat, toca patir una mica. Però
no per haver comès cap irregularitat,
sinó per assegurar-nos que tot flueixi
correctament perquè les nenes i els
nens de Caldes i les seves mestres
comencin el curs amb l’escola encara
una mica més digna que l’any passat.

CELEBREM EL 40
ANIVERSARI DEL PSC
Els dies 15 I 16 de Juliol de 1978, en
el decurs del Congrés de la Unitat
Socialista, es fundava el Partit dels
Socialistes de Catalunya PSC. S’unificaven Congrés, Federació Socialista
Catalana i Reagrupament. Naixia un
nou i gran partit, que representava
amplis sectors de la Societat.
Des dels inicis de la democràcia, el
PSC ha estat el responsable de la
gran part de la transformació de
pobles i Viles com Caldes. De la mà
de les i els socialistes catalans van
transformar-se en municipis moderns tal com avui els coneixem.
Avui en dia, seguim mantenint l’essència
del seu naixement, ser útil a la societat
i sobretot a la ciutadania, combatent
les crisis econòmiques i les polítiques
dogmàtiques de l’austeritat, creant
ocupació i defensant l’Estat social.
El Socialisme té una amplíssima
tradició de govern a tot arreu i per
a tothom, amb una clara vocació
del món local, demostrant com ja
hem dit que és possible transformar
la nostra societat des dels ajuntaments, a peu de carrer. El Partit dels
Socialistes de Catalunya d’avui és
l’evolució d’un model de fer política
que ha vertebrat i donat resposta a
les necessitats dels veïns i veïnes.
Les banderes del socialisme sempre han
estat les mateixes al llarg de la seva història: la lluita per la igualtat, l’ocupació
i la justícia social, amb grans avenços
en sanitat, educació i benestar social.
Actualment la situació de Catalunya
i del PSC és molt diferent a la del
nostre passat recent. Sens dubte la
societat catalana ha canviat i també
la manera de fer política. El que no ha
canviat després de 40 anys, és la raó
de ser del Partit dels Socialistes de
Catalunya, la seva vocació de servei
públic i de ser útils al que realment
importa: les persones i la societat.
Moltes gràcies a tots i totes qui ho heu
fet possible, perquè sou grans com
el vostre cor vermell d’esperança.
Per molts anys, Socialistes de Caldes!!

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 D’AGOST I SETEMBRE 2018

Agost
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Dissabte

A la Riera
FIRETA D’ESTIU
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac
A 2/4 de 9 vespre, a la Riera
davant del Mercat Municipal
Nit de tapes i música
Organitza: Mercat Municipal
n ACTES INCLOSOS
AL PROGRAMA DE
FESTA MAJOR 2018

24 divendres
n A les 7 de la tarda, des
de Plaça de la Vila fins a la
Platja dels 3 Micos
la PRE-DORMIDA
CORREQUINTOS
Tot seguit
servei de sopar i bar i DJ
Organitza: Diables d’Estrac

25 dissabte

Setembre

1 dissabte

n De les 8 matí a les 8
vespre, a la patja dels Tres
Micos
Campionat Volei Platja
SVATOUR 2018
Més informació a www.svatour.com

n A les 10 del matí, al
Poliesportiu de Caldes
d’Estrac
1r Torneig Handbol Base
Festa Major. Estrena de la

2ona temporada d’handbol base
a la vila!

n A les 4 de la tarda, al
Poliesportiu de Caldes
d’Estrac, 1r Torneig
Handbol Festa Major. Els

tres equips sèniors i el juvenil
de l’Handbol Llavaneres Caldes
d’Estrac jugaran els seus primers
partits de preparació de la nova
temporada 2018-19 a Caldes.

Organitza: Club handbol
Llavaneres-Caldes d’Estrac
n A les 7 de la tarda, a
la Pèrgola del Parc Joan
Maragall
Master Class de Zumba
Organitza: SIGE SPORT

n A les 5 de la tarda, a les
Pistes Municipals de Petanca, Caldetes
Torneig Infantil de
Petanca (de 4 a 12 anys) 2 diumenge
Organitza: Club de Petanca
n De les 8 matí a les 8
Caldes d’Estrac
vespre, a la patja dels Tres
Micos
n A partir de les 8 del
Campionat Volei Platja
vespre, a la platja dels Tres
SVATOUR 2018
Micos, La DORMIDA
Més informació a www.svatour.com
A les 8, Animació infantil
A les 9, Sopar popular
n A les 10 del matí, a
A partir de les 11 de la nit,
les Pistes Municipals de
El Senyor Peix, Buhos
Petanca
(Oficial) i Sixtos. Carpa
Torneig de Petanca de
electrònica amb Salt &
Festa Major Sènior
Pepper, CarWorks i Johnny Organitza: Club de Petanca
Quid. Organitza: Diables
Caldes d’Estrac
d’Estrac i Ajuntament de
n A les 11 del matí, a la
Caldes d’Estrac
platja del Varador
Durant tot el Festival, hi haurà Fira
d’Artesania al Passeig dels Anglesos. Gimkana infantil
L’Àrea de Joventut disposarà
solidària

6 dijous
n A les 10 de la nit, a
l’exterior de la Biblioteca
Can Milans
Nit de Poesia i música
a la fresca “Dues veus,
un únic somni” amb Iñaki
C. Nazabal i Ian Sala
Organitza: Biblioteca Can
Milans

7 divendres
n A les 6 de la tarda,
Cerca-Brindis
amb ZeBRASS -Marchimg
Band-. Cercavila popular,
per a petits, joves i grans.

Recorregut: Plaça de les Barques,
Parc Joan Maragall, Riera, c/ Sant
Pere, c/ Sant Josep, Camí Ral,
Carreró, Riera, c/ Santema i Plaça
de la Vila.

n A les 8 del vespre, a la
Plaça de la Vila
Pregó, Traka i Brindis
de Festa Major
Es podran adquirir copes
commemoratives del 25è
aniversari de La Dormida.
Col·labora: Diables d’Estrac
n A les 9 de la nit, a la
Riera (des de la Plaça de la
Vila al Safareig)
Sopar Popular
Tu portes la beguda i
la manduca i, després,
nosaltres et posem la
ballaruca.
*Reserva de taules i cadires
(numerades): dies 23 , 24 i 25
d’agost, a la planta baixa de
l’Ajuntament. Aforament limitat.
Preu: 1euro x cadira

n A les 12 de la nit,
a l’Esplanada de Can
Muntanyà
Ball i festa amb Loca
Histeria
Col.labora: Associació
Amics del Teatre

8 dissabte
n A les 10 del matí, a la
Parròquia de Santa Maria,
Repicada general de
campanes en honor a la
Mare de Déu del Remei

d’un PUNT LILA amb informació i
material sobre sexe segur, drogues..
Gaudeix de la festa amb seguretat.
No és No!

Cal col·laborar amb 1 Kg de menjar
per al Banc d’Aliments (conserves,
llegums, llet,...)

31 divendres

n A les 5 de la tarda, al
Parc de Joan Maragall,
Segona Cursa de
Cambrers DE CALDES
d’Estrac
Organitza: Àrea de
Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme.
Coordina: Branding

n A les 11, Missa solemne

n A les 10 de la nit, al parc
de Joan Maragall
Cantada d’Havaneres +
Rom Cremat

n A les 11 del matí,
a l’Esplanada de Can
Muntanyà
Escumada-Xeringada
A càrrec de Servei de
Neteja Pere i Àngel.

n A les 10 de la nit, a la
Pèrgola de Can Muntanyà,
Gran Espectacle de
Festa Major a càrrec
The Black Blues Brothers
Espectacle de circ kenià
a cavall entre el circ i la
comèdia musical
Organitza: Associació Amics
del Teatre de Caldes d’Estrac

Preu: 12€ anticipada / 15€
taquilla. Venda d’entrades a la
planta baixa de l’Ajuntament els
dies 22,23 i 24 d’agost de 11h a
13h. Aforament limitat

Organitza: Creu Roja

amb els Pescadors de l’Escala
Col·labora : Associació de
Pescadors de Caldes d’Estrac

n Tot seguit, a la Capelleta
del Remei, Ofrena floral a
la Mare de Déu del Remei
Organitza: Parròquia de
Santa Maria
n A continuació, Vermut
de Festa Major

n D’11 a 2 del migdia, al
carrer Santema
Tobogan d’Aigua
Infinit “Splash Slide”
75 metres de tobogan
aquàtic ple d’emoció.
Activitat oberta a tots els
públics (segons normativa
d’ús). A càrrec de Festes
Infantils Mòbilparc, S.L.
n De 9 a 2 del migdia, a
l’Eurostage
Curs d’Aikido de Festa
Major. Memorial Manel
Barnés
Organitza: Aikido-Estrac
Més informació: Telfs.
669.175.225 i 639.474.000
n A les 5 de la tarda, a la
plaça del Molí
Plantada de Gegants
n A les 6 de la tarda,
Cercavila de Gegants

Colles convidades: Sant Vicenç de
Montalt, Arenys de Munt, Arenys
de Mar, Iluro-Mataró, Premia de
Mar, Pont de Vilomara, Cabrera.
Itinerari: sortida de la Plaça del
Molí continuant per la Riera,
Carreró, Sant Josep, Riera i Plaça
de les Barques

n Tot seguit, a la Plaça de
les Barques
Ballada de tots els
gegants

Organitza: Colla de Geganters
i Grallers de Caldes d’Estrac

n A les 8 del vespre,
a l’Esplanada de Can
Muntanyà
Concert de Festa
Major a càrrec de
l’orquestra Internacional
Selvatana
n A les 10 de la nit, al Parc
Joan Maragall
Barrakaldes: Festa Jove
Alternativa

Durant la Festa Jove Alternativa.
l’Àrea de Joventut disposarà
d’un PUNT LILA amb informació
i material sobre sexe segur,
drogues,.. Gaudeix de la festa amb
seguretat. No és No!

Organitza: Consell de Joves
n A les 12 de la nit,
a l’Esplanada de Can
Muntanyà
Ball de Gala de Festa
Major a càrrec de
l’orquestra Internacional
Selvatana

9 diumenge
n A les 6 de la tarda,
a l’Esplanada de Can
Muntanyà
Espectacle familiar – Circ
de Carrer “Xarivari Blues”
a càrrec de Companyia
Circo Los
Un espectacle de circ i humor
per a tots els públics.

n A les 9 de la nit, a
la plaça de les Barques,
Concentració de Tambors
n A les 10 de la nit,
espectacle pirotècnic i
correfoc
Colles participants:
Diables de Canet de Mar,
Diables d’Horta, Diables
de Tordera, Colla de
diables la Diàbolica de
Gràcia i Diables d’Estrac.
Recorregut: Plaça de les
Barques i Riera fins arribar
a la Plaça de la Vila.
Organitza: Diables d’ Estrac
n En acabar el Correfoc, a
la Plaça de la Vila
Cremada de
l’Ajuntament i Ruixada
n A 2/4 d’1 de la nit,
a l’Esplanada de Can
Muntanyà
Nit dels Fogalls amb
BALAHITS + DJ RICKY
VIVES

11 dimarts
n A les 11 del matí, a la
Pèrgola del Parc de Can
Muntanyà
Recepció i ofrena
floral en motiu de
la Diada Nacional de
Catalunya
Entitats, partits polítics
municipals i veïns i veïnes
que ho desitgin podran
reunir-se per participar en
l’ofrena floral
n Tot seguit, també a la
Pèrgola
Vermut Popular i
audició de Sardanes
amb la Cobla Cervianenca

22 - 23
Dissabte i Diumenge

Final de la Tuna
race Balfegó. Circuit
de proves de natació
(travesses a mar obert)

El dissabte, a les platges de
Caldes, Swim kids per a nens de 8
a 14 anys. Els caldencs tenen preu
especial del 50% de descompte i
es poden inscriure a la recepció
de l’hotel Dynamic.
El diumenge, un cop finalitzi la
prova, entrega de premis a la
Terrassa de l’Hotel Dynamic.
Més informació:
www.tunaracebalfego.com

Exposició
‘1937, art i guerra: imatges
d’una vida. L’obra de
l’artista Antoni Prats’.
L’exposició es podrà veure fins al
12 d’agost a la Fabriqueta.
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Àngel Maculet i Enric Monge, organitzadors de la Dormida

T

ot va començar fa 25 anys quan dos joves amics, l’Àngel Maculet i en David Salvà,
van organitzar una dormida, literalment parlant, a la platja de Caldes. Al principi, tan
sols 20 amics van apropar-s’hi. Al cap de dos anys la Dormida va anar guanyant popularitat fins a convertir-se en el que avui en dia és un Festival de platja referent a tota
Catalunya. I és que la Dormida es considera el precursor d’altres festivals com el Grogui
d’Arenys, les Barraques de Sitges i molts d’altres. El que va néixer per reivindicar el
paper dels joves a Caldes fa 25 anys, avui en dia és un festival de música i trobada per
a totes les edats on continua regnant el bont rotllo i l’esperit de comunitat amb el que
va arrencar tot. Parlem amb l’Àngel Maculet, primer organitzador de la Dormida i l’Enric Monge, actual organitzador, per fer un repàs dels últims 25 anys i desvetllar alguns
dels secrets d’aquest Festival.

que no ho fèiem per un interés comercial que
sobretot, en els inicis, alguna vegada havíem
hagut de fer front a pagaments importants
sense saber si després sortirien els números.
Ho fèiem perquè crèiem en la diversió.
I què me’n dieu de la música que es
toca a la Dormida? Hi ha algun criteri de
sel·lecció per als grups que vénen a tocar?

Al principi no hi havia cap criteri. Teníem
i tenim molt poc pressupost. Ens estava
bé tots els grups que vinguessin mentre
ho fessin amb ganes, –assegura l’Àngel–.
Venien grups petits de Caldes i de la resta
de la comarca novells o no gaire coneguts.
Era una plataforma per a ells i també per a
nosaltres. Ja que els grups que venien de
Canet, d’Arenys, Malgrat, etc. arrossegaven
els seus col·legues a la Dormida. Amb el
temps la Dormida s’ha anat consolidant i ha
arribat a atraure un trànsit important de gent.
Recordo un any que vam arribar a ser entre
5.000 i 7.000 persones, – continua l’Àngel–.
Quin és el grup de música que després de la
Dormida hagi guanyat molta popularitat?

Com va començar tot? Com
recordes els inicis, Àngel?

Fa 25 anys, no hi havia res per al jovent
a Caldes. Amb la Dormida a la platja de
Caldes volíem provocar més activitats pels
joves (teatre, tallers, concerts…). Per això
en David i jo, –recorda l’Àngel–, vam crear
Stoc de Joc, la primera Associació de Joves
de Caldes des d’on ens encarregàvem
d’organitzar la Dormida. Al cap de poc
temps, Stoc de Joc va desaparèixer i vam
crear els Diables d’Estrac que va prendre
el relleu en l’organització de la Dormida.
Què és per a tu, Àngel, la Dormida
sent un dels seus creadors?

Per a mi, la Dormida és com un fill. Encara
que es faci gran, sempre voldré saber
que està bé. Ara, tot i que no estic a
l’organització, sempre passo per col·laborar.
Em toca el paper de més seriós. – L’Enric
s’afegeix a la conversa–. Des de fa uns 10
anys que m’ocupo d’organitzar la Dormida
conjuntament amb altres membres
dels Diables i sempre anem incorporant
generacions més joves en l’organització.
S’ha de fer a poc a poc perquè, quan arribi
l’hora, puguin agafar el relleu de la Dormida
i assegurar que perduri en el temps.
De què n’esteu més orgullosos?

Sobretot estem molt orgullosos d’haver
creat una festa tan grossa. A més, és
molt maco veure com 25 anys després
nanos que van néixer per culpa de la
Dormida (riures) són ara membres de
l’organització, – explica l’Àngel–. A més, –
afegeix l’Enric–, estem molt contents que
la Dormida hagi conservat l’esperit de
llibertat i comunitat amb el que va néixer.
Des de fa dos anys que la Dormida
té pre-dormida. Podeu explicar en

24

què consisteix exactament?

És una manera de repartir la Dormida en
dos dies i poder organitzar més activitats
per a tots els públics. La idea és que la gent
del poble es faci més seva la Dormida.
Per a la Pre-Dormida de l’any passant
vam poder gaudir de monòlegs a la platja.
Aquest any està previst una espècie de
cercavila, correquintos, que s’iniciarà a
la plaça de la vila i acabarà a la platja
dels Tres Micos on hi haurà sopar amb
servei de bar i menjar i DJ en directe.
Un dels enemics de qualsevol festival és
el “botellón” i l’incivisme. Quines accions
teniu previstes per fer front a això?

Cada any intentem millorar l’aspecte cívic
del Festival i evitar que es produeixin
“botellons”. Nosaltres no venem begudes
als menors d’edat i si veiem que algun
d’ells està bebent alcohol ho comuniquem
ràpidament a seguretat perquè li retirin
la beguda. Li donem molta importància al
civisme. Tant és així que amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, aquest
any, com a novetat, instal·larem un punt
lila amb informació i material sobre sexe
segur, drogues... sota el lema ‘No és No! ‘
A què creieu que és degut
l’èxit de la Dormida?

La Dormida té èxit perquè darrere no hi ha
un criteri en concret, – explica l’Àngel–. No hi
ha cap empresa al darrere, –afegeix l’Enric–.
Som gent del poble que li posem moltes
ganes i ho fem perquè tothom es diverteixi.
Això és la màgia de la Dormida. Quan vam
començar, – afirma l’Àngel–, la nostra idea
no era atreure el màxim de gent possible i
crec que això és el que atrau més al públic.
El nostre únic interés era passar-nos-ho bé
nosaltres, com a organitzadors, i que la resta
s’ho passés també bé. De fet, estava tan clar

Sens dubte un dels grups que més il·lusió
ens fa que hagin tocat a la Dormida
és la Pegatina. Aquest any vénen els
Buhos, que està ocupant el número 1 a
les llistes de Flaix. Estem molt contents
perquè molts grups volen venir a tocar
a la Dormida, –assegura l’Enric–.
Quina sorpresa ens espera
enguany a la Dormida?

No podem desvetllar les sorpreses que
tenim preparades per enguany. Només
podem dir que si coneixes els Diables,
ja podeu imaginar el què us espera.
La Dormida no es podria fer sense
els Diables d’Estrac, oi?

Exacte. De fet, ens agradaria agrair a tothom
que fa possible la Dormida, a les més de 50
persones que formen els Diables d’Estrac i
que d’una manera o altra estan implicats en
el Festival. Cap de nosaltres ens dediquem
professionalment a organitzar aquest tipus
d’esdeveniments i li dediquem moltes hores
i esforç durant l’any perquè la Dormida tiri
endavant. Agrair també la tasca de la Creu
Roja, el suport de l’Ajuntament de Caldes, els
botiguers que hi col·laboren i especialment
als veïns de Caldes. Sense el seu suport, la
Dormida no seria possible, –assegura l’Enric–.
Què li desitgeu a la Dormida?

Li desitgem un futur llarg, – coincideixen
l’Enric i l’Àngel–. Però sobretot li desitjo que
segueixi amb aquest esperit “gamberro”
benentès, com el d’abans. Sense malícia,
–afegeix l’Àngel–. La Dormida sempre
ha tingut un esperit pallasso que s’ha de
conservar. És això el que agrada i atrau a la
gent que vé a la Dormida. Quan va néixer
la Dormida volíem demostrar que el fet de
passar-s’ho bé no vol dir fer mal a ningú. I
crec que aquesta idea ha viatjat en el temps.
Estem molt orgullosos que s’hagi conservat
l’esperit original amb el que va començar
tot ara fa 25 anys, – conclouen els dos–.

