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Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat que s’obté 
de paper vell o residual. Aquest paper garanteix que com 
a mínim conté el 90% en pes de fibres de recuperació i, a 
més, s’ha elaborat sense utilitzar clor en el procés de deco-
loració de la pasta. D’altra banda, la tinta utilitzada no porta 
olis minerals i està composada per materials reciclables i no 
contaminants. PORTADA és una publicació editada pel Ser-
vei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es 
distribueix de forma gratuïta. Si detecteu qualsevol anoma-
lia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb 
l’Ajuntament (937 910 005)
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Sense haver acabat de pair les castanyes, ja quasi tornem a tenir aquí un nou 
Nadal.
En aquesta edició del Portada volem destacar especialment la commemoració 
de l’any de l’1 d’octubre; una data on els caldencs també vam fer gala d’una 
gran dignitat i determinació per decidir el notstre futur.  Fets importants a nivell 
nacional es precipiten. Sembla, però,  que el temps passa a diferent velocitat 
per a uns que per a d’altres. La majoria de caldencs no han pogut deixar també 
de recordar i donar suport als presos polítics. Us ho expliquem tot plegat a la 
notícia central. 
Tot i tenir diferents visions de projecte de país dins el govern municipal, el con-
sisitori ha mostrat sempre el seu compromís amb els interessos de la majoria, 
amb tota mena d’accions a l’abast dels representats municipals i amb regidors 
posant-se a disposició del govern de la Generalitat. Des del govern municipal 
entenem que en la gestió dels afers interns de la vila, la cordialitat i el ser ca-
paços de treballar plegats ha de seguir essent una constant, com no pot ser 
d’una altra manera en favor de la convivència i interessos de tots els caldencs.
D’altra banda, arriba la Festa Major petita de Santa Llúcia i les festes nada-
lenques. Estem contents de poder presentar-vos o recordar-vos el programa 
d’activitats que hem preparat amb il·lusió de la mà de multitud d’associacions 
i entitats caldenques. 
La rebaixa de certs impostos és un altre destacat del Butlletí. Recentment hem 
aprovat per ple la modificació d’algunes ordenances que regulen els impostos. 
Cal que els caldencs coneguin que en el cas de l’impost de vehicles, no pagaran 
res els elèctrics, històrics o de més de 25 anys ben conservats, i  els híbrids 
gaudiran d’una bonificació. També s’ha modificat l’impost de la “plusvàlua”, del 
qual es queda exempt quan es pot acreditar que no hi ha hagut increment de 
valor. Per al cas de l’IBI, no volem que el vilatà perdi poder adquisitiu i haurem 
d’esperar ara al ple de desembre a la resolució de la proposta en la rebaixa del 
tipus de gravamen municipal per tal d’esmorteir la pujada dels valors cadas-
trals prevista pel Govern Central. 
Solem acabar citant alguns dels actes, concerts i activitats imprescindibles de 
les pròximes setmanes, però en aquest cas són tantes que us remetem a la 
secció del programa dels actes. 
Que gaudiu de la nostra Festa Major petita i que tingueu unes felices festes 
nadalenques!
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Segueix a la pàgina 4 >>

1 d’octubre, un any després

Caldes d’Estrac reivindica la 
celebració del Referèndum 
d’Autodeterminació de 
Catalunya amb un acte 
commemoratiu a l’Ajuntament

El passat 1 d’octubre va fer un any de 
la celebració del referèndum català en el 
que més de 2 milions de persones van fer 
ús del seu dret a vot per decidir si es volia 
una Catalunya independent. Recordem 
que a Caldes d’Estrac van votar un total 
1.155 persones: 1.056 vots van estar a fa-
vor de la independència (un 91,43% del 
total), mentre que el no va obtenir 51 vots 
(un 4,41% del total).
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<< Ve de la pàgina 3

En record d’aquell dia, els votants de l’1 
d’octubre de Caldes d’Estrac van orga-
nitzar el passat diumenge 30 de setembre 
un acte a la Sala Cultural de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac. El matí del diumenge 
alguns membres de l’ANC, ERC, CDR de 
Caldes i altres veïns es van trobar per tal 
que tot estigués llest a les 12 del migdia.
A dins de la Sala Cultural es van situar 
les fotografies dels presos polítics, dels 
exiliats i alguns dels represaliats, i es va 
disposar un mural a la paret en el qual els 
assistents a l’acte van poder penjar fo-
tografies i textos de solidaritat. A la Sala 
també hi havia dues urnes (les mateixes 
usades ara fa un any) perquè la gent 
pugués dipositar-hi cartes dirigides als 
presos polítics. A les 12h, tot just abans 
de passar a la projecció del documental 
fet per Mediapro sobre l’1-O, represen-
tants  de l’ANC van llegir un manifest i tot 
seguit van presentar al públic una placa 
commemorativa de la celebració del Re-
ferèndum a Caldes, amb la proposta que 
sigui instal·lada a la mateixa Sala Cultural, 
on van tenir lloc les votacions. Durant el 
pròxim ple municipal, es sotmetrà a vota-
ció la instal·lació d’aquesta placa a la Sala.
En acabat la projecció del documental, 
l’acte va traslladar-se a la plaça de la Vila 
on hi havia instal·lades unes carpes per 
fer-hi el vermut popular. A la façana de 
l’Ajuntament, aquell dia, es van poder 
llegir les pancartes “Republiquem” (al 
balcó) i “Llibertat presos polítics” (a dalt 
de tot), així com la placa commemorativa 
i temporal que canviava el nom de plaça 
de la Vila per plaça de la República.
Després del vermut popular, va tenir lloc 
en un ambient festiu i cordial el dinar de 
carmanyola. En total, als diferents actes  
van participar-hi un centenar de cal-
dencs i caldenques.
L’endemà, a les 12 del migdia, a la pla-
ça de la Vila, la regidora d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Laura 
Aloy, va llegir un manifest que comme-
morava el dia 1 d’Octubre, la participa-
ció ciutadana, i on també lamentava les 
càrregues policials ocorregudes en altres 
punts de Catalunya durant la jornada del 
referèndum.
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El passat dissabte 17 de novembre, a les 6 de la tarda a la Sala 
Cultural de l’Ajuntament de Caldes, es va presentar el treball de 
final de carrera (Musicologia), d’Òscar Crespo sobre el músic i 
compositor caldenc Josep Mont i Grau.
Josep Mont va ocupar el centre de la vida musical del poble, ell 
i el seu germà Lluís varen fundar el “Cor parroquial” i durant 
trenta anys el va dirigir, fins a la Guerra Civil, quan va ser cri-
dat al front. Entre les seves composicions, destaquem la popular 
sardana “Caldetes”.  
Davant d’un públic nombrós, entre el qual hi havia un cert nom-
bre d’ex-cantaires, Mercè Artigas (documentalista voluntària, 
membre d’Arrels Cultura) va dir unes paraules de benvinguda i 
va explicar que el punt de trobada amb l’estudiant Òscar Cres-
po, va ser el DDP -Dipòsit Documental Provisional- un espai de 
conservació de documents, tutelat per l’Ajuntament, que recull 

Els papers de Josep Mont 
Presentació del treball d’investigació d’Òscar 
Crespo sobre el músic caldenc Josep Mont i Grau, 
acompanyat del professor Francesc Cortès (UAB)

Fanalets per la 
llibertat dels presos

Una trentena de veïns i veïnes de 
Caldes van assistir a la concentració a 
la platja el dia que s’acomplia un any 
de l’empresonament dels Jordis

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

Dotze fanalets com els dotze mesos que fa que Jordi Sánchez 
i Jordi Cuixart són a la presó van volar pel cel de Caldes d’Estrac 
el passat dimarts 16 d’octubre, un any després de l’empresona-
ment dels Jordis. L’acte va començar amb una cassolada a l’es-
planada de Can Muntanyà per protestar contra la persecució als 
representants polítics catalans. Després, fent camí per la Riera, 
una trentena de persones van baixar fins a la platja de Caldes 
des d’on es van enlairar els 12 fanalets, un per cada mes de l’any 
que han passat els Jordis a la presó.
En l’acte, l’ANC de Caldes va llegir un manifest en el que es va 
recordar els “365 dies de trampa i abús de poder”.
Per acabar, i després de crits de llibertat, els assistents van can-
tar els Segadors.

donacions de particulars i d’associacions de Caldes. També va 
subratllar la feina d’altres voluntaris com Rosa Nebot, Jordi de 
Vilar, Francesc Vila, Ramon Clofent i Marc Alsina, i de manera 
molt especial la d’en Ramon Ma Salvà, artífex de la recuperació 
del fons Mont i Grau.
L’Òscar Crespo, ara musicòleg i fa dos anys encara estudiant, per 
començar va fer una visita al rector, que el va adreçar als volun-
taris del DDP, entre els quals en Ramon Maria Salvà (aviat farà 
dos anys de la seva mort), que es va es va posar en contacte 
amb la filla del compositor, Remei Mont, que havia conservat en 
el mas on viu amb la seva família, prop de Reus, l’arxiu personal 
del seu pare. Després d’aquest primer treball, l’Òscar ens expli-
ca que té la intenció d’abordar una segona fase d’estudi “dels 
papers del mestre”.
Al final de la presentació i de les paraules del professor Francesc 
Cortès, que va contextualitzar l’activitat de Josep Mont dins la 
vida musical catalana de la seva època, la Remei va llegir unes 
paraules molt emotives recordant la figura del seu pare. 
Els assistents també van poder gaudir de la música del mestre 
interpretada pel pianista mataroní Jordi Lalanza, que va tocar 
dos fragments de la “Sonata número 23”.
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Com si d’una obra de teatre es trac-
tés, enguany la Castanyada a Caldes 
d’Estrac es va celebrar en tres actes. 
Els socis de l’Associació de Pensionis-
tes de Caldes d’Estrac van gaudir d’una 
tarda a la Sala Cultural mentre els usua-
ris dels Serveis Socials de l’Ajuntament i 
de la Creu Roja van menjar castanyes i pa-
nellets a la Fabriqueta. Els joves, per la seva 
banda, van celebrar una Castanyada una mica 
més terrorífica a l’Espai Jove.

Els pensionistes de Caldes celebren la Castanyada
La tarda del dimecres 31 d’octubre els socis i sòcies de l’Agrupa-
ció de Pensionistes van celebrar la tradicional Castanyada a la 
Sala Cultural de l’Ajuntament de Caldes. Amb una assistència de 
més de quaranta personas, els avis i àvies de Caldes van poder 
gaudir d’una bona estona en excel·lent companyia, d’unes cas-
tanyes molt ben cuites i uns saborosíssims panellets. Tot això 
regat amb cava, refrescos i un “porronet” de moscatell.
El cantant i el DJ Jordi van fer ballar tota l’estona els assistents, 
amb ball country i fins i tot un parell de sardanes. L’Agrupació 
de Pensionistes també va rebre la visita  d’un parell de grups de 
canalla disfressada que van venir a saludar els seus avis i a re-
collir uns caramels. Des de l’Agrupació de Pensionistes esperen 
ser molts més l’any vinent.

Els usuaris de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament i 
Creu Roja de Caldes d’Estrac mengen castanyes i ballen 
a la Fabriqueta
El passat 30 d’octubre a la tarda l’Àrea de Serveis Socials de 

Fés la volta al món amb 
els escriptors catalans

Dilluns 5 de novembre es va 
celebrar a la Fundació Palau la 
VII Jornada tècnica “Entre car-
tografia i identitat” d’Espais 
Escrits, la Xarxa de Patrimoni 
Literari Català, amb una bona 
assistència de públic. L’acte va 
ser presentat per l’alcaldessa 
de Caldes d’Estrac, Rosa Pou 
i pel president de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes, 
Joan-Elies Adell. 
Es van poder sentir les po-
nències del geògraf Andreu 
Blanch sobre l’ús didàctic del 
Mapa Literari Català, i de Si-
mona Skrabec “L’èmfasi als 
espais en blanc”. En aquest 
sentit, Pou va aprofitar per 
posar en valor la feina de la 

Fundació i va valorar molt po-
sitivament que la cultura “es-
tigui descentralitzada”.
Els assistents també van po-
der gaudir de l’espectacle “Es-
pais enllà. Els clàssics de la li-
teratura en un clic” a càrrec de 
Gemma Sangermán per des-

prés fer una visita a l’arxiu de 
la Fundació amb l’Anna Malu-
quer. A la tarda, la directora 
de la Fundació Palau, Maria 
Choya, va conduir una visita 
per l’exposició de Joan Font-
cuberta. Al vespre, tothom va 
participar d’un taller pràctic 

sobre la gestió del Mapa Lite-
rari Català, una eina molt in-
teressant i engrescadora que 
s’està acabant de perfilar en 
la seva renovada versió i que 
podeu consultar en el següent 
enllaç (http://www.mapalite-
rari.cat/). Aquesta eina per-
met realitzar la volta al món 
del bracet dels escriptors i 
escriptores catalans més cè-
lebres tot fent un recorregut 
pels escenaris de les seves 
obres.

La Castanyada a 
Caldes d’Estrac

l’Ajuntament i Creu Roja de Caldes d’Estrac van unir esforços i 
van preparar una Castanyada com les d’abans amb moniatos, 
panellets casolans i castanyes recent torrades. Una trentana 
dels usuaris d’aquests serveis van participar de la celebració 
que va tenir lloc a la Fabriqueta de Caldes d’Estrac, seu de l’Àrea 
de Serveis Socials. La vetllada va anar acompanyada de música 
variada.

Els joves de Caldes celebren una Castanyada terrorífica
I no només els més grans de Caldes d’Estrac van celebrar l’arriba-
da de la tardor. Una desena de joves caldencs van assistir a l’Espai 
Jove de Caldes per al berenar de Halloween. Després del berenar, 
els assistents van poder gaudir d’una tarda terrorífica gràcies a la 
projecció d’una pel·lícula de Halloween. Des de l’Àrea de Joventut 
de l’Ajuntament es valora molt positivament l’assistència, ja que 
demostra la voluntat dels joves de Caldes per donar vida i fer ús 
dels recursos que l’Espai Jove posa al seu abast.
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Amb motiu del Dia internacional per a l’eli-
minació de la violència envers les dones, el 
passat 25 de novembre, va tenir lloc a Caldes 
d’Estrac l’obra de teatre “Ruth i Mercè. Se-
parades... i què?” que va omplir de gom a 
gom la Sala Cultural de l’Ajuntament.
L’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac, amb el suport 
del Consell Comarcal del Maresme i la Di-
putació de Barcelona, va portar al nostre 
poble una divertida comèdia que va fer les 
delícies dels assistents. Les protagonistes, 
la Ruth i la Mercè, interpretades per Mayte 

Caldes d’Estrac 
diu “no” a la 
violència masclista

L’obra de teatre celebrada amb 
motiu del Dia internacional 
per a l’eliminació de la 
violència envers les dones 
omple la Sala Cultural

Carreras i Gemma Pàmies, van fer riure el 
públic de la sala amb les seves històries 
plenes d’humor sobre els homes, la cirurgia 
plàstica, les dietes, el sexe i la menopausa.

Però abans de l’obra de teatre es van llegir 
unes paraules que reclamaven amb força 
la necessitat d’avançar cap a un model de 
societat lliure de violència masclista. Mercè 
Loire com a representant de l’ANC de Cal-
des d’Estrac va obrir l’acte amb el manifest   
de la sectorial de dones de l’ANC que reivin-
dica la República Catalana com a marc d’una 
societat lliure de violència contra les dones.
Tot seguit, la regidora d’Acció Social, Laura 
Aloy, en nom de l’Ajuntament de Caldes, va 
prendre el relleu tot llegint un manifest en 
el que va destacar el rebuig contra la sen-
tència del Cas de “la Manada” i el record cap 
a les 44 dones assassinades a mans de les 
seves parelles o ex-parelles. Aloy va aprofi-
tar la seva intervenció per lloar la feina del 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) del Consell Comarcal del Maresme 
que “no només fan una feina de prevenció 
sinó també d’atenció a la dona”. Finalment 
i abans de l’obra, la Yolanda Ascaso, coor-
dinadora del SIAD va pujar a l’escenari per 
recalcar la necesitat que tots i totes pren-
guem consciència que la violència masclista 
és massa present en la nostra societat i no 
podem permetre que continuï avançant.

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

Un acte solemne i emotiu

Homenatge a 
Lluís Companys

Per tal de commemorar el 
78è aniversari de l’afusella-
ment de Lluís Companys a 
mans de les tropes franquis-
tes, l’Ajuntament de Caldes, 
entitats i associacions com 

l’ANC i Arrels Cultura, els par-
tits polítics ERC i PDeCAT de 
Caldes (els dos regidors de 
PSC no van poder assistir per 
motius de salut i laborals) van 
rendir un senzill però emotiu 

homenatge al que fou pre-
sident de la Generalitat, el 
passat 15 d’octubre davant 
del monument a la figura de 
Companys a Caldes. 
Rosa Pou, alcaldessa de Cal-
des d’Estrac, va donar la 
benvinguda als assistents. 
Tot seguit, l’ANC de Caldes 
va voler recordar la figura de 
Companys tot llegint una car-
ta del president dedicada a la 
seva filla. Rosa Pou, en nom 
d’ERC, del qual Companys 
n’era president, va dedicar 
unes paraules d’homenatge al 
president caigut; Laura Aloy, 
com a regidora d’Acció Social 

de l’Ajuntament va llegir un 
fragment de la carta que Lluís 
Companys va dirigir a la seva 
dona i Gonzalo Bonnín, de 
les Joventuts d’ERC de Caldes 
d’Estrac, també va llegir un 
text d’Oriol Junqueras, actual 
president d’ERC, escrit com a 
homenatge a Companys des 
de la presó de Lledoners. Fi-
nalment, el discurs de Joa-
quim Arnó, en nom del PDe-
CAT, va tancar els parlaments.
En acabat i després de les 
ofrenes florals, tots els pre-
sents van entonar el Cant dels 
Segadors en homenatge al 
president màrtir.
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Un any més el Club de Pe-
tanca de Caldes d’Estrac serà 
l’encarregat d’obrir la progra-
mació de les activitats de la 
Festa Major de Santa Llúcia el 
pròxim 6 de desembre amb el 
Torneig Social de la Festa Ma-
jor i la tradicional Tirada del 
pernil.
El dijous 13 de desembre es 
donarà el tret de sortida amb 
el taller de fanalets de Nadal 
que tindrà lloc a la Sala Cultu-
ral a les 11:30 i que organitza 
la Biblioteca Can Milans. A la 
tarda, a l’església de Santa 
Maria, se celebrarà la Mis-
sa solemne de Santa Llúcia i 
just després a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament ens reunirem 
tots per escoltar el concert de 
gala a càrrec de l’orquestra Ti-
tànium. Tot seguit, hi haurà un 
petit refrigeri de Festa Major. 
El divendres 14 la festa segui-
rà amb la tradicional encesa 
de l’arbre i la xocolatada, 
amb el suport de l’Associació 
Donastrak. Els alumnes de 6è 

Música, festa i màgia 
per Santa Llúcia i les 
festes nadalenques

curs de l’Escola Sagrada Famí-
lia  disposaran unes taules per 
vendre manualitats i guarni-
ments de Nadal per tal de pa-
gar el seu viatge de fi de curs. 
El cap de setmana seran dos 
dies molt intensos amb un 
munt d’activitats per a petits 
i grans. Al matí del dissabte 15 

se celebrarà el Jugacirc, un es-
pai on descobrir el circ des de 
ben a prop. A la tarda la Colla 
de Diables d’Estrac ha prepa-
rat un correfoc infantil que 
farà tremolar tots els carrers 
de la vila. A la nit la festa con-
tinuarà amb el Barrakaldes 

d’Hivern i la Nit de 
Festa i Gresca amb 
el DJ Straw & Berry. 
Per aclamació popu-
lar, se celebrarà el 
Primer Concurs de 
Karaoke d’Hivern, 
on es premiarà les 
millors versions en 
català, castellà i an-
glès. També hi haurà 
un premi sorpresa.
El diumenge al matí 
els gegants s’em-
portaran tot el pro-
tagonisme. A la tar-
da, al Poliesportiu 
tindrà lloc el Festival 
de Nadal del Club de 
Patinatge Artístic 

de Caldes d’Estrac amb la par-
ticipació de la caldenca Carla 
Escrich (3a d’Europa i 4a del 
món), acompanyada de Pere 
Marsinyach (1er d’Europa i 
2on del món) i Llorenç Álvarez 
(6è d’Europa i 6è del món). 
La Festa continuarà el dime-
cres 19 amb l’hora del conte a 
la Biblioteca Can Milans. No us 
perdeu tampoc el concert de 
Nadal de l’Escola Sagrada Fa-
mília que tindrà lloc el dijous 
20 al poliesportiu. Tot seguit, 
a la Biblioteca Can Milans, se 
celebrarà la Festa de Nadal 
amb pica-pica per a tothom.

El concert de 
Nadal d’enguany 
anirà a càrrec 
dels Messengers 

El divendres 21 al vespre tam-
bé gaudirem de la música 
amb el concert de Nadal a 
càrrec de Barcelona Gospel 
Messengers, finalistes del 
concurs Oh Happy Day de TV3. 
I finalment, després de do-
nar-li menjar durant el cap de 
setmana anterior, farem cagar 
el tió el dissabte 22 al matí a 
l’esplanada de Can Muntanyà. 
El dia acabarà amb un vespre 
de Poemes de capçalera a la 
Fundació Palau.
El dissabte 29 de desembre a 
les 6 de la tarda tindrà lloc a la 
Sala Cultural l’espectacle fa-
miliar de titelles “7 Ratolins” 
de la mà de la companyia Pe-
tit Bonhom. L’entrada costa 
3 euros. La recaptació anirà 
destinada a La Marató de TV3 
d’enguany, dedicada a la in-
vestigació contra el càncer.
Finalment, la Festa d’Hivern 
acabarà amb l’arribada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient el 
dissabte 5 de gener a la tarda.

Vegeu el programa complet a la pàgina 23
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actualitat educació/joventut –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac fa una assemblea amb els 
joves de Caldes de l’Institut Esteve Albert

Caldes d’Estrac 
aposta per la 
formació als joves
El passat 17 de novembre va tenir lloc 
a l’Espai Jove de Caldes d’Estrac el Curs 
d’Atenció Domiciliària Infantil – Cangurs. 
L’objectiu principal del curs de cangurs és 
oferir als joves les eines necessàries i la 
informació adient per tal de poder aten-
dre correctament les necessitats dels 
més petits. El curs, que va ser impartit 
per l’ Escola Lliure el Sol i que va tenir una 
assistència de nou joves de Caldes d’en-
tre 15 i 21 anys, es va vertebrar en tres 
eixos principals tan importants com la 
psicologia infantil, les cures generals a la 
infància i els accidents infantils. En aquest 
últim punt, els joves van dedicar una es-
tona a aprendre sobre primers auxilis i 
com evitar els accidents més freqüents.

El passat 29 d’octubre aprofitant l’hora 
del pati, la dinamitzadora de l’Espai Jove, 
Roser Alsina, i el tècnic de Joventut, Da-
vid Serra, van fer una assemblea amb els 

joves de Caldes a l’Institut Esteve Albert 
de Sant Vicenç de Montalt. 
L’objectiu de l’assemblea era donar a co-
nèixer l’Àrea de Joventut als joves, així 

com la presentació dels professionals que 
hi treballen i explicar-los quina és la fei-
na que es duu a terme i els serveis que 
poden trobar a l’Espai Jove. També es va 
aprofitar per explicar els tallers i cursos 
que hi ha programats pròximament i es 
va preparar un enquesta per tal que els 
propis joves puguin decidir quins són els 
cursos, tallers o activitats que els interes-
sa fer. D’aquesta manera, amb els resul-
tats d’aquesta enquesta, es podrà fer la 
programació molt més d’acord amb les 
seves necessitats i gustos.
Per mantenir un contacte fluïd amb els 
joves i en coordinació amb l’Institut, es 
disposa d’una cartellera al mateix cen-
tre on poder posar la informació relativa 
a l’àrea i també es mantindrà contacte a 
través dels delegats i delegades de clas-
se perquè puguin traspassar la informa-
ció als seus companys/es.
L’Àrea de Joventut fa una valoració molt 
positiva de l’assemblea, que ha fet que 
alguns joves que no eren usuaris de l’Es-
pai Jove, s’hi hagin apropat a participar 
d’activitats i/o estudiar i fer treballs.

Un cop finalitzat el curs que va tenir una 
durada de vuit hores es va entregar un 
certificat d’aprofitament i diploma a les 
nou participants del curs.
La valoració tant de l’Àrea de Joventut 
com de les participants va ser molt po-
sitiva. Va ser un curs molt àgil, dinàmic i 
pràctic. Les participants van poder assi-
milar els conceptes sense que es fes pe-
sat. Tant és així, que elles mateixes van 
proposar als tècnics de l’àrea que s’orga-
nitzés una segona part del curs per poder 
continuar aprofundint en el tema.
Des de Joventut es dona molta importàn-
cia a la realització i organització d’aquests 
cursos ocupacionals, que poden fomen-
tar l’ocupabilitat i l’emancipació de les 
persones joves. En aquest sentit, des de 
l’Àrea de Joventut i l’Espai Jove de Cal-

des es continuarà treballant en aquesta 
línia per poder oferir aquests recursos als 
joves caldencs.
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actualitat acció social –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
se suma al programa de Formació 
i Treball 2018 per paliar l’atur de 
les dones i dels majors de 45 anys

Us presentem el Casal de Nadal 
2018, una proposta de lleure pensa-
da per als infants des de P3 fins a 1er 
d’ESO, que tindrà lloc entre el 24 de 
desembre i el 4 de gener.

Tallers de tot tipus, balls i jocs dirigits 
conformaran la programació lúdica 
d’aquest casal on passar-s’ho bé, co-
nèixer nous amics i gaudir dels tallers 
són els principals objectius.
Els horaris del casal són diversos en 
funció de les vostres necessitats: De 
9h a 13h (12 euros al dia), menjador de 
13h a 15h (7 euros al dia), i a la tarda 
de 15h a 17h (8 euros al dia). L’aco-
llida matinal es farà de 8h a 9h (per 
3 euros al dia). Les inscripcions estan 
obertes fins al 14 de desembre i es 
poden fer a través de l’adreça elec-
trònica: lleure3d@gmail.com
El casal de Nadal 2018 és una inici-
ativa de l’AMPA de l’Escola Sagrada 
Família que es fa amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Caldes.

Casal de Nadal 
2018: la millor 
opció de lleure 
per als infants

Inscripcions obertes

Els caldencs i les caldenques partici-
pants es beneficiaran d’aquest progra-
ma que combina formació transversal i 
professionalitzadora amb un contracte 
real de treball com a PEÓ DE JARDINERIA 
per formar part de la Brigada municipal 
d’obres i serveis (1 contractació) i com a 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA D’ATENCIÓ AL 
PÚBLIC (2 contractacions) amb una dura-
da d’entre 6 i 12 mesos. Contractacions 
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Les persones interessades 
a participar en el procés 
selectiu s’han d’adreçar 
a l’Oficina de treball del 
SOC de Premià de Mar

del 28 de gener al 28 de juliol 
de 2019 a jornada completa 
(37,5h).

Quines són les 
persones beneficiàries 
del programa? 
Persones en situació d’atur 
no perceptores de prestació 
per desocupació o subsidi 
o de l’ajut del programa de 
requalificació professional 
PREPARA, preferentment 

més grans de 45 anys, en situació DONO 
(demandant d’ocupació no ocupat) inscrit 
a l’Oficina de Treball del SOC de Premià 
de Mar com a mínim 6 mesos durant els 
18 mesos anteriors a la data de presen-
tació de l’oferta d’ocupació i amb expe-
riència en els llocs de treball objecte de 
contractació. L’Ajuntament s’ha adherit a 
aquest programa coordinat pel Consell 
Comarcal del Maresme i subvencionat 
pel SOC -Servei d’Ocupació de Catalunya.
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Per edats: 

De 40 a 50 anys:   12 persones    

De 51 a 60 anys:   14 persones                           

De 61 a 70 anys:   10 persones

De 71 a 80 anys:   9 persones                           

De 81 a 90 anys:   4 persones

actualitat urbanisme/medi ambient/serveis urbans/via pública/salut –––––––––––––––––––––––––––––––

Informe de les visites 
oftalmològiques 
realitzades a Caldes 
d’Estrac del 19 al 21 
de setembre de 2018

L’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac ha contractat 
els serveis professionals 
de jardineria del CEO del 
Maresme.  El conveni es 
va formalitzar el passat 29 
d’octubre, amb el president 
de la Fundació el Maresme,  
Josep Morgades, i l’alcal-
dessa de Caldes, Rosa Pou.
El contracte inclou la rea-
lització del servei de man-
teniment i conservació 
dels parcs, jardins i zones 
verdes del viari urbà del 
terme municipal de Caldes 
d’Estrac durant dos anys, amb possibilitat 
de pròrroga any rere any fins a un màxim 
de dos anys més.
Per a la seva execució, hi participaran 
dues brigades del Servei de Jardineria del 
CEO un dia a la setmana durant els me-
sos d’hivern i tres dies durant els mesos 

Les fortes pluges 
obliguen a tancar 
temporalment el 
Parc Muntanyà
Alguns murs localitzats al Parc 
Muntanyà s’han esllavissat per culpa 
de les fortes pluges caigudes durant 
el passat mes d’octubre. Per motius 
de seguretat l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac s’ha vist obligat a tancar 
temporalment les portes del Parc 
Muntanyà. En aquest sentit, es pre-
veu una inversió extraordinària per 
arranjar els desperfectes ocasionats 
per les tempestes. D’altra banda, el 
Consistori també està treballant en 
un projecte de rehabilitació integral 
l’any 2019 per tal de finalitzar les 
millores fetes al parc en aquests dos 
últims anys.

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac contracta els serveis 
professionals de jardineria 
de la Fundació Maresme 

El contracte inclou el manteniment i conservació dels parcs, 
jardins i zones verdes del viari urbà del terme municipal

d’estiu. Les brigades, inicialment, estaran  
formades per un monitor i un peó.
CEO Maresme és una entitat que promou 
la creació de llocs de treball per a per-
sones amb discapacitat intel·lectual de la 
nostra comarca.

29
dones

20
homes

Total visites  49

En les revisions s’ha detectat:                             
- Pacients amb possible glaucoma (PIO alta):  0 persones                            
- Pacients amb possible DMAE:                        1 persones                           
- Pacients amb cataracta o principi cataracta:  10 persones                               

Observacions:
* De les visites realitzades aquest any 2018; 23 visites són persones que ja han 
vingut altres anys. Repeteixen.
* La unitat mòbil pot realitzar 24 visites diàries. Per tant aquest any 2018 hi ha 
hagut una ocupació del 68%.

Resultats de les visites fetes per 
l’Institut Oftalmològic Tres Torres
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actualitat urbanisme/medi ambient/serveis urbans/via pública/salut –––––––––––––––––––––––––––––––
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La Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública 
agraeix la comprensió i la col·laboració de la 
ciutadania el temps que ha durat la poda

La Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va realitzar la poda de l’arbrat públic el pas-
sat novembre. Enguany es va contractar l’empresa Tecnoverd, 
S.L que va realitzar el sanejament i poda de tots els plàtans de 
Caldes d’Estrac i compta amb 224 unitats. La Brigada Municipal 
va realitzar la poda de la resta de l’arbrat, bàsicament morera 
blanca, acàcia de flor groga i tipuana. 
La poda dels plàtans es va fer amb un nou sistema per evitar 
fongs i malalties que poden debilitar l’arbre i suposar un risc 
de trencament o caiguda de branques. En aquest sentit, aquest 
nou sistema va facilitar una poda mínima per no malmetre els 
arbres i garantir la seguretat de les persones. Reduir les accions 
de poda a les mínimes imprescindibles dona lloc a un arbrat de 
qualitat.  
En tots els casos, es va fer una diagnosi de cada arbre per po-
der-hi actuar de la millor manera.

Inici del període de 
poda de l’arbrat públic  

Caldes amb la sostenibilitat 
i l’aposta pel comerç local

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebra una 
sessió participativa per impulsar l’economia 
local i sostenible i comença a treballar en la 
tercera edició de la bio-fira Aqua Calida

El passat divendres 23 de 
novembre  va tenir lloc a 
l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac una sessió sobre soste-
nibilitat i economia ecològica. 
Aquesta cita va tenir com a 
objectiu proposar la construc-
ció d’una Ecoregió 3 Viles/
Maresme més sostenible amb 

el medi ambient i on s’impulsi 
l’economia local i ecològica.
La sessió va comptar amb la 
prèsencia de professionals 
del sector de l’ecologia lo-
cal, associacions de Caldes 
d’Estrac i representants dels 
ajuntaments de Caldes d’Es-
trac, Sant Andreu de Llavane-

res i Sant Vicenç de Montalt. 
La sessió va arrencar amb 
la presentació del concepte 
“ecoregió” i es va començar a 
treballar el Projecte Ecoregió 
3 Viles/ Maresme. En aquest 
sentit, es van posar sobre la 
taula propostes per a desen-
volupar noves sinergies i col-

laboracions entre els agents 
implicats.
Paral·lelament, també es va 
començar a treballar en la ter-
cera edició de la bio-fira Aqua 
Calida que se celebrarà el pro-
per 1 i 2 de juny del 2019. I és 
que la fira Aqua Calida és una 
inciativa que vol fomentar i 
donar visibilitat a les accions 
sobre sostenibilitat, cura del 
medi ambient i comerç local 
en les que tant l’Ajuntament 
com la resta d’actors implicats 
treballen durant l’any.
Aquesta és una iniciativa im-
pulsada des de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac amb la 
col·laboració d’Ecoregió i que 
compta també amb la parti-
cipació dels Ajuntaments de 
Sant Andreu de Llavaneres 
i Sant Vicenç de Montalt així 
com la Xarxa de Productes 
de la Terra de la Diputació de 
Barcelona i altres experts en 
economia ecològica i sosteni-
ble de la comarca.
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Èxit rotund en la dotzena 
edició del Mercat

PROPOSTES COMERCIALS

CAN SERRA
Tradició familiar a la fleca més antiga de Caldes

Si estàs interessat a promocionar el teu comerç 

al butlletí municipal, posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de l’adreça electrònica: 

premsa@caldetes.cat

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

Adreça:  Riera, 50. Caldes d’Estrac 
Web: http://www.flecaserra.com
Telèfon: 93 791 06 16
Horari: de 7 a 13.30 de dimarts a dissabte. Diumenge, de 8 a 14.00h.
A l’estiu la fleca obra també per la tarda. De 17.30 a 20.30h.

Va ser al 1928 quan Elisea Feliu va començar a regentar la fleca de la riera 
que avui tothom coneix com Can Serra. Sense saber-ho havia iniciat un ne-
goci familiar que tindria una llarga tradició i un profund arrelament a la vila 
de Caldes. I és que actualment Can Serra acompleix els 90 anys des d’aquell 

El Mercat de 
Segona Mà omple 
l’esplanada de 
Can Muntanyà 
amb 58 parades

La dotzena edició del Mercat de Segona 
Mà celebrada a Caldes el passat diumen-
ge 21 d’octubre va ser un èxit de convo-
catòria amb 58 parades i centenars de 
visitants.
El bon temps va acompanyar a paradistes 
i curiosos a l’esplanada de Can Munta-
nyà 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, que van llogar 20 parades 
al Mercat de Segona Mà.

L’èxit d’aquesta dotzena edició conso-
lida aquesta iniciativa impulsada des 
de l’Àrea de Promoció de l’Ajuntament 
de Caldes.

primer dia i sempre ha estat regentat pels descendents de l’Elisea.  
Francesc Serra, besnét de l’Elisea, explica que ser forner no és només una 
feina, “és un estil de vida”. En Francesc i el seu fill Pere Serra treballen junts 
a l’obrador mentre que la dona d’en Francesc, la Pietat Marin, és l’encarre-
gada de regentar la botiga. Com que el pa el fan ells mateixos, “treballem de 
nit, de les 12 de la nit, quan obro l’obrador, fins les 12 del migdia”. 
Serra explica que la botiga ha anat evolucionant amb el temps però man-
tenint intacta la familiaritat amb el client. I és que la fleca ha experimentat 
tres grans reformes des del 1928. La més recent, la del 2018 en la que s’ha 
modernitzat l’establiment. Però abans va patir un canvi important, al 2006 
en el que la fleca que s’havia convertit en colmado va tornar a ser una fleca 
en el sentit estricte de la paraula. “Ara a banda de pa i pastisseria, també hi 
trobareu embotit i formatge selecte”.



15

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

Malgrat la pluja caiguda durant la nit, la novena edició del Nit 
de Tapes i Música al Mercat Municipal de Caldes va gaudir d’una 
gran acollida per part dels veïns i veïnes de Caldes. La iniciati-
va impulsada des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme 
de l’Ajuntament de Caldes i que va celebrar la novena edició 
el passat 27 d’octubre, va tenir com a protagonistes la música 
i la gastronomia. La pluja i la brusca baixada de temperatures 
patides durant tot el cap de setmana, no va impedir l’èxit rotund 
de la vetllada.

A les 20:30h el Mercat Municipal va obrir les portes amb una 
variada oferta de tapes a partir d’1 euro, mentre el Dj Fidel ame-
nitzava la vetllada amb diferents tipus de música des d’un enta-
rimat situat al Carreró, un espai creat amb l’objectiu de donar a 
conèixer els músics de Caldes. 
En total han estat 6 els comerços que han unit esforços per ofe-
rir una nit plena d’animació al municipi, assolint així l’objectiu de 
donar a conèixer el comerç de proximitat i els seus productes de 
qualitat: La Granja, Carnisseria Anna Solà, Peixateria La Xarxa, 
Verdures Mercè, Can Zibra i Soletico.
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha destacat la bona or-
ganització i entesa entre tots els que han col·laborat per dur 
a terme una iniciativa que suposa un impuls en el comerç del 
municipi. Amb aquesta edició el Nit de Tapes s’acomiada fins 
l’any vinent.

Per a cada compra, les parades del Mercat us regalaran 
un número per participar en el sorteig setmanal d’un ob-
sequi. Els números hauran de coincidir amb les tres últimes 
xifres de l’ONCE dels divendres 7, 14, 21, 28 de desembre i 
4 de gener.

Per Nadal, comprar 
al Mercat té regal!

La degustació de tapes 
i música al Mercat 
Municipal es consolida 
amb una novena edició 
plena d’assistència

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

Prop de 300 patinadors i 
patinadores de 14 clubs d’ar-
reu de Catalunya van patinar 
al pavelló de Caldes d’Estrac 
durant l’últim cap de setmana 
d’octubre. 
Al matí del dissabte va ser el 
torn de les iniciacions i diu-
menge a la tarda, el torn de 
categories des de benjamí 
fins a senior. Per tancar la 
programació, la Carla Escrich, 
campiona d’Espanya de Pa-
tinatge Artístic, va oferir una 
exhibició a tots els assis-
tents, que van poder gaudir 
del programa curt de la Carla 
d’aquesta temporada, progra-
ma que l’ha portat a aconse-
guir uns fantàstics resultats, 
entre d’altres una tercera 
posició a l’Europeu celebrat 
a les illes Açores (Portugal) i 
recentment un magnífic quart 
lloc en el Campionat Mundial 
de França.
Estem molt satisfets també 

El vòlei arriba a Caldes per quedar-s’hi. Enguany l’equip de 
vòlei aleví de Caldes, creat la temporada 2017-2018, s’ha refor-
çat amb l’arribada de 6 petits caldencs més a l’equip, formant 
un total de 14 jugadors d’entre 6 i 12 anys. Els joves i les joves 
jugadores entrenen tots els dilluns i dimecres a la tarda al poli-
esportiu per tal d’aconseguir el nivell necessari i poder entrar, 
d’aquesta manera, en competició amb altres equips mares-
mencs el pròxim febrer.
Com a novetat d’aquest any, gràcies a l’impuls de l’Àrea d’Es-
ports de l’Ajuntament de Caldes i la coordinació del Club de 
Vòlei d’Arenys de Mar, s’ha format un equip a Caldes d’Estrac 
per a majors de 30 anys. De moment, entre 6 i 7 persones s’han 
inscrit a l’equip i juguen tots els dijous de 21:30h fins les 23:00h 
al Poliesportiu de Caldes. Des del Club de Vòlei, s’anima a tot-
hom que vulgui jugar a aquest esport a apuntar-s’hi, ja que la 
falta de jugadors i especialment de jugadores dificulta l’accés 
de l’equip caldenc a la competició. L’objectiu és poder arribar 
a formar un equip mixt de vuit persones, el mínim nombre de 
jugadors per a poder competir. Cal saber que no és imprescindi-
ble haver jugat mai a vòlei per poder realitzar aquesta activitat. 
Posa’t en contacte amb el Club de Vòlei d’Arenys a juntavolei@
gmail.com 

El vòlei arriba amb força a Caldes

Finalitza el 
XI Trofeu de 
Patinatge 
“Vila de 
Caldes” amb 
un gran èxit 
de participació

amb els resultats obtinguts 
per les nenes del Club de Pa-
tinatge Artístic de Caldes que 
van aconseguir pujar al podi 
del XI Trofeu Vila de Caldes 
fins a 17 vegades.
En iniciació E petits, la Samy 

de la Cruz, Chloe Magaña i 
Ivette Sans en primera, sego-
na i tercera posició respecti-
vament. La Sandra Comas va 
obtenir el 3r lloc en iniciació E 
grans, la Malena Baldessari 
va ser 3a en iniciació C grans, 

la Berta Pla va ser 3a en Ini-
ciació C petits, Elsa Cervilla i 
Eva Bueno van quedar 1a i 3a 
en iniciació pre B, Naiara Oli-
ver va quedar 1a en iniciació 
B, la Paula Iglesias i la Merit-
xell González en iniciació A, 
Meritxell Miralles i Judit Pé-
rez, 1a i 2a en certificat.
En categories benjamí, la Laia 
Molons va ser primera. En ca-
tegoria infantil B, la Marina Co-
dina i l’Ainara Pino van quedar 
1a i 3a. La Paula Martin va que-
dar 1a en categoria juvenil B.
Moltes felicitats a tots i a totes 
les patinadores i a l’equip tèc-
nic per la feina feta!

Carla Escrich, campiona d’Espanya, va tancar 
el festival amb el seu programa curt
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La caldenca Carla Escrich 
rep el reconeixement de la 
Generalitat de Catalunya 

Prop de 150 esportistes de quatre disciplines 
han estat reconeguts pels seus títols i medalles 
en mundials i europeus al Saló de Sant Jordi 
del Palau de la Generalitat en un acte presidit 
per la consellera de la Presidència, Elsa Artadi

Els clubs catalans i esportistes individuals de la Federació Ca-
talana de Patinatge que durant el 2018 han assolit èxits inter-
nacionals en campionats del món o d’Europa van rebre el passat 
octubre un reconeixement per part de la Generalitat de Catalu-
nya a l’emblemàtic Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
Més d’un centenar d’esportistes de quatre disciplines van par-
ticipar en aquest acte d’homenatge presentat per Imma Pede-
monte i presidit per Elsa Artadi, consellera de la Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, i en el que també van intervenir 
Gerard Figueras, secretari general de l’Esport; Ramon Basiana, 
president de la Federació Catalana de Patinatge, i els patinadors 
Pere Marsinyach i Anna Quintana en representació de tots els 
esportistes.
El patinatge artístic va ser un dels grans protagonistes de la vet-
llada celebrada el passat 29 d’octubre, ja que va comptar amb 
nombrosos clubs i esportistes individuals que van pujar al podi 
en els campionats del món i d’Europa celebrats aquest any.
En aquest sentit, cal destacar el guardó atorgat a Carla Escrich 
(CPA Caldes d’Estrac), medalla de bronze europea en categoria 
sènior. Altres patinadors catalans també guardonats van ser Pau 
Garcia (Reus Esportiu), campió del món júnior i d’Europa juvenil 
en lliure; Pere Marsinyach (Foment Cardoní), campió d’Europa 
sènior i subcampió del món de la mateixa modalitat; Àlex Medi-

na (CPA Valls), subcampió d’Europa juvenil en lliure; Mireia Mar-
tínez i Aleix Bou (CPA Arenys de Munt), subcampions d’Europa 
cadets de parelles; i Eli Prat i Artur Balagué (CPA Olot), medalla 
de bronze en parelles sènior al campionat del món.
Des de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac vo-
lem felicitar la Carla Escrich per la magnífica temporada realit-
zada i els triomfs aconseguits, i al Club de Patinatge Artístic de 
Caldes d’Estrac pel seu treball. L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament 
de Caldes continuarà treballant, com ho fa des de fa anys, per 
ajudar a impulsar la carrera esportiva de la Carla i de la resta de 
patinadores de Caldes.
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Una 
temporada 
d’handbol 
a Caldes 
d’Estrac molt 
prometedora 

Acabem d’arrencar la temporada 2018-
19 amb bastants jugadors i jugadores no-
ves però amb els mateixos objectius que 
té el Club d’Handbol Llavaneres-Caldes 
d’Estrac des dels seus inicis: fomentar 
l’handbol base a les 3 viles i sobretot pas-
sar-nos-ho bé jugant a handbol.

Equip aleví-mixt de 
Caldes d’Estrac
L’equip base d’hanbdol compta amb nens 
dels que entrenen els dimarts i dijous a 
l’Escola Sagrada Família. Segons el Club 
d’Handbol, aquesta segona temporada 
que comença “busquem que tot el grup 
faci una bona pinya i millorar mica en 
mica gaudint d’aquest esport”. L’equip 
aleví participa a la Lliga del Consell Espor-
tiu del Vallès Oriental on ja hem jugat 4 
jornades, fent-ho cada cop millor. Si vols 
venir a veure jugar l’equip base d’hand-
bol de Caldes d’Estrac, apropa’t al polies-
portiu del poble a les 4 de la tarda el prò-
xim 24 de novembre, 15 de desembre, 12 
de gener i 26 de gener. Si estàs interessat 
a venir a jugar a handbol, pots contactar 
amb l’Adrià Burniol (688.894.233) o sim-
plement venir a l’Escola Sagrada Família a 
l’hora d’entrenar. 

Equip juvenil d’handbol 
Aquest temporada el nostre equip s’es-
tà consolidant en la categoria juvenil de 
segona catalana. Amb l’ajuda de noves 
incorporacions, s’estan aconseguint molt 
bons resultats. Amb el que portem de 
temporada, l’equip ha aconseguit 3 victò-
ries i només ha tingut 3 derrotes.

Equip sènior femení
Després de dues temporades sen-
se passar de fase, aquest any l’equip 
de sènior femení del Club d’Handbol 
Llavaneres-Caldes d’Estrac intentarà 
aconseguir la classificació per a les fa-
ses d’ascens a Lliga Catalana, cosa que 
asseguraria la presència la temporada 
vinent a la nova categoria de 1a Catala-
na. Han arribat unes quantes jugadores 
noves que han reforçat l’equip. Després 
de tres victòries i tres derrotes, l’equip 
està situat en el 3r lloc del grup igualat 
amb dos equips més.

Equip sènior masculí A 
L’equip comença la seva segona tempora-
da a 2a catalana, una categoria amb molt 
nivell. Després de no aconseguir passar a 
Primera Catalana, aquesta temporada es-
perem superar el play-off.  Amb ganes de 
continuar consolidant-se en aquesta ca-
tegoria, l’equip ha guanyat 4 partits i n’ha 
perdut 3 en el que portem de temporada 
i està situat en igualtat de punts amb el 
cinquè classificat d’un grup de 14. 

Equip sènior masculí atlètic 
L’equip filial podrà comptar aquesta 
temporada amb jugadors nous i juga-
dors que havent format part del juvenil 
comencen a jugar en categoria sènior. 
Serà una temporada complicada ja que 
els jugadors hauran de consolidar-se en 
una categoria nova, la Tercera Catalana. 
En les 7 jornades disputades, l’equip ha 
aconseguit dues victòries, un empat i ha 
perdut 4 partits.
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La Desaparició De 
stephanie MaiLer
Joël DICKER
(NOVEL·LA)
Barcelona: La Campana, 2018.

30 de juliol del 1994. Orphea, una petita ciutat 
costanera dels Hamptons, a l’estat de Nova York, 
està molt trasbalsada per un succés esgarrifós: 
l’alcalde i tota la seva família han mort assassi-
nats a casa seva, juntament amb una noia que 
passava per allà fent jòguing i havia sigut tes-
timoni del crim. Investigaran el cas dos joves 
policies, el Jesse Rosenberg i el Derek Scott. 
Ambiciosos i tenaços, aconseguiran desemmas-
carar l’assassí gràcies a tot un seguit de proves 

incontestables. Però vint anys més tard, a principis d’estiu del 2014, el Jesse rep la visita 
d’una periodista, la Stephanie Mailer, que li assegura que es va equivocar de culpable. 
Poc després, la jove desapareix en circumstàncies misterioses. 

Joël Dicker (Ginebra, 1985). Llicenciat en Dret. La seva primera novel·la, Els últims dies 
dels nostres pares (2010), guanya el Premi dels Escriptors Genovesos. L’any 2012 publica 
La veritat sobre el cas Harry Quebert, un fenomen mundial que obté diversos premis 
a França i del qual se n’han venut més de 5 milions d’exemplars a tot el món. Poste-
riorment publica El llibre dels Baltimore (2015). La desaparició de Stephanie Mailer és 
la seva quarta novel·la, i des que es va publicar en francès, el març del 2018, ocupa els 
primers llocs de les llistes de llibres més venuts. Joël Dicker continua sent un dels grans 
fenòmens literaris dels darrers temps.

DestaQUeM...
La biblioteca vol celebrar santa Llúcia i les festes de 
nadal amb tots vosaltres. És per això que proposem 
un seguit d’activitats que desitgem que us agradin!

Dijous 13 de desembre, a les 11:30h.
taller de fanalets de nadal. a càrrec d’activijoc.

Lloc: sala cultural de l’ajuntament de caldes 
d’estrac (plaça de la Vila s/n, 1r pis).

Dimecres 19 de desembre, a les 18h.
hora del conte amb titelles: “el conte de 

nadal”. a càrrec de La Boia teatre. 
Lloc: Biblioteca can Milans

Dijous 20 de desembre, a les 19h.
Festa De naDaL. 6è sorteig de 

nadal de la biblioteca!
el sorteig és presencial i tindrà lloc a la biblioteca 
a les 19h (no facis tard!!). seguidament farem un 

pica-pica per celebrar el nadal tots plegats. 
Lloc: Biblioteca can Milans
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La consellera del 
Tribunal de Cuentas 
no veu indicis de 
responsabilitat 
comptable després 
que PDeCAT 
denunciés al tribunal 
a l’equip de govern 
de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i a la 
secretària interventora 
pel pressupost 2018

Després que PDeCAT de Caldes d’Estrac presentés la denúncia 
al Tribunal de Cuentas de l’Estat Espanyol per possibles irregu-
liritats en el pressupost del 2018, el tribunal va obrir diligències 
per investigar el cas. Després que el delegat instructor del Tri-
bunal realitzés les investigacions pertinents, la consellera del 
Tribunal de Cuentas ha determinat que no veu indicis de res-
ponsabilitat comptable en el pressupost que, recordem va ser 
aprovat el passat febrer d’enguany per 6 vots a favor (ERC i PSC) 
i 4 en contra (PDeCat).
Actualment el cas està en període d’al·legacions que finalitzaran  
a mitjans de desembre.
L’equip de govern respon a l’article 
publicat a la Vanguardia
Davant la notícia publicada a principis d’octubre a La Vanguardia 
en el que es fa ressò de la denúncia al Tribunal de Cuentas pre-
sentada pel PDeCAT, l’equip de govern (ERC-PSC) va voler con-
testar a les acusacions de l’oposició (PDeCAT) al web municipal.
Segons s’explica a l’article, l’oposició a l’Ajuntament (PDeCAT) va 
demanar una garantia d’ingressos quan va veure que el pressu-
post contemplava els ingresssos de la plusvàlua de la futura venda 
de l’Hotel Colón i d’altres ingressos que anomenaven com a “no 
garantits”.  ERC i PSC de Caldes d’Estrac explica que “el PDeCAT va 
demanar que Secretaria-Intervenció certifiqués els ingressos del 
pressupost. PDeCAT sap que el pressupost ha d’incloure i inclou 
una previsió d’ingressos i no una garantia d’ingressos”.
L’article de La Vanguardia deia que PDeCAT acusava el govern 
d’ERC i PSC de “negar-se a facilitar un informe que garanteixi el 
compliment de la regla de despesa pública”. Davant d’aquesta 
acusació, l’equip de govern va respondre que “menteixen quan 
diuen que no se’ls hi va donar l’informe relacionat amb la regla 
de la despesa. Se’ls hi va donar i consta a l’expedient que s’ha 
fet arribar al Tribunal de Cuentas, tot i que no hi havia l’obligació 
de fer tal informe en fase pressupostària i que l’obligació només 
hi és en fase d’execució del pressupost”.

Davant de les afirmacions de PDeCAT que el govern va fer mar-
xa enrere agafant el finançament dels ingressos del romanent 
de tresoreria, l’equip de govern de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac (ERC-PSC) recorda com ja ho ha fet constar en diferen-
tes plens municipals “que es tracta d’un pressupost en el que les 
despeses estan vinculades als ingressos i que algunes actuaci-
ons no es podran portar a terme si no es dona l’ingrés previst”. 
En aquest sentit, cal recordar que durant l’última sessió plenària 
celebrada el passat 29 d’octubre es va passar a l’aprovació de 
crèdit número 9/2018 pel qual i segons va detallar Òscar Baró, 
regidor de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica, es canvia el 
finançament d’algunes inversions previstes per a l’exercici 2018. 
En un principi, aquestes inversions estava previst que es finan-
cessin gràcies, entre d’altres ingressos, a la pusvàlua generada 
per la venda de l’Hotel Colón, però, tal i com va aclarir Baró, 
“com que aquesta venda encara no s’ha produït, les inversions 
passaran a ser finançades pel romanent de tresoreria”. Un ro-
mament de tresoreria que s’ha aconseguit, segons va recordar 
durant l’última sessió plenària Rosa Pou, alcaldessa, gràcies a 
l’estalvi fet per l’actual equip de govern. Pou va recordar que 
en dos anys de gestió del nou govern, s’ha aconseguit baixar el 
percentatge de deute de l’Ajuntament del 99,3%, tal com el van 
recollir del govern del PDeCAT, al 71%, així com també el temps 
màxim per pagar els proveïdors que ara és de 29 dies en comp-
tes dels 6 mesos en què es pagava durant el govern del PDeCAT.
Per últim, la notícia de La Vanguardia també recull que PDeCAT 
diu que l’equip de govern ha deixat a zero el romanent de tre-
soreria. Davant d’això, el regidor d’Hisenda manifesta “que això 
és mentida. Això no és així i el departament de tresoreria-inter-
venció de l’Ajuntament tampoc ho permetria”. Baró dona dades 
al respecte: “el romanent de tresoreria per a despeses generals, 
en l’informe de liquidació del 2017 està xifrat en 1.194.812,19 
euros. D’aquests, la despesa que es pretén portar a terme amb 
romanent de tresoreria és de 445.000. És obvi que la diferència 
(749.812,19 eur) no és zero”.
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L’Apunt
econòmic

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

Import pendent
DEUTE A LLARG TERMINI

CREDITORS (DEUTE AMB PROVEïDORS
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES)

DEUTORS (TOTAL)

DEUTORS - Liquidacions gestionades
per ORGT 

DEUTORS - Generalitat TOTAL

DEUTORS - Diputació 

DEUTORS - Altres 

a 22/04/16:
4.057.261,94 €

 1.023.622,93 €

4.500.809,81 €

 3.751.857,73 €

 304.137,57 €

95.390,85 €

 349.423,66 €

a 29/11/18

2.646.156,22 €

243.125,59 €

2.269.367,77 €

1.749.882,50 €

28.576,28 €

130.115,96 €

360.793,03 €

a 23/06/17:

3.372.843,00 €

361.299,92 €

3.320.283,94 €

2.633.353,68 €

248.565,58 €

57.082,17 €

381.282,51 €

El govern municipal aprova la 
reducció d’impostos en certs 
tipus de vehicles així com 
altres impostos municipals  

Durant el Ple extraordinari celebrat el passat 19 d’octubre, 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va aprovar per quatre vots a fa-
vor (ERC i PSC) la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica (VEHICLES). Aquesta mo-
dificació inclou certes bonificacions de diferents percentatges 
en funció del tipus de vehicle, que es disposen de la següent 
manera:

- 100% vehicles històrics
-  100 % vehicles de més de 25 anys que acreditin un bon 

estat de conservació i el seu interès com a “clàssic”.
- 75 % vehicles elèctrics (els 100% elèctrics)
- 25 % vehicles híbrids

També es va aprovar per unanimitat la Modificació de l’Orde-
nança Fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Ter-
renys de Naturalesa Urbana (PLUSVÀLUA). En aquest sentit, 
estaran exempts d’aquest impost els casos on el contribuent 
acrediti la inexistència d’increment de valor, i l’Administració no 
pugui demostrar el contrari. També s’afegeix una comprovació 
de les autoliquidacions.
En el pròxim Ple, que tindrà lloc el 5 de desembre, s’aprovarà la 
modificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). El govern 
municipal preveu la rebaixa del tipus de gravamen per esmor-
teir la pujada del valor cadastral del 3% prevista actualment per 
part de l’Estat Espanyol. En aquest sentit, amb la rebaixa de l’IBI, 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac preveu esmorteir l’increment 
del valor cadastral fent que el rebut del contribuent quedi pràc-
ticament com el de l’any passat.
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a nova 
distribució del 
butlletí municipal 
portada
Amb l’objectiu d’optimitzar re-
cursos i millorar la distribució 
de la revista Portada, l’Àrea  de 
Comunicació de l’Ajuntament 
de Caldes ha creat una llista de 
subscriptors de manera que el 
butlletí municipal només es re-
partirà entre els veïns i veïnes de 
Caldes que formin part d’aques-
ta llista. Les subscripcions són 
gratuïtes i els veïns i veïnes in-
teressats a continuar rebent la 
revista Portada a casa vostra o 
a través d’una adreça de correu 
electrònic només haureu d’om-
plir un formulari via web:
(http://www.caldetes.
cat/portadasubscripcio)
o adreçar-vos a l’OAC (plaça de 
la Vila s/n. Telf: 93 791 00 05 de 
dilluns a  divendres de 9h a 14h).
D’altra banda es recorda que la 
revista es podrà continuar des-
carregant de forma gratuïta des 
del web municipal i també la po-
dreu trobar en versió impresa a 
tots aquests punts: 

EQUIPAMENTS: OAC, 
AJUNTAMENT 3A PLANTA, 
FUNDACIÓ PALAU, BALNEARI 
CALDES D’ESTRAC, COMPLEX 
ESPORTIU (PAVELLÓ), 
ESPAI JOVE, CASAL D’AVIS 
I MERCAT MUNICIPAL

SERVEIS: LA CAIXA, L’ESTANC, 
OFICINA DE CORREUS I FARMÀCIA

RESTAURANTS: CAN SUÑÉ, 
MAROLA, CAN MANAU, EL 
VELLARD, PIZZERIA ESTRAC, 
EL TALLER, EL BISTRÓ, LA 
TASQUETA I VORAMAR

ALLOTJAMENTS: HOTEL 
COLÓN, HOTEL DYNAMIC, 
ROMANÍ I CALDESCANS

GUINGUETES: SOTAVENT, 
SOLSTICI, MELÉ PLATJA, 
LA QUADRA DEL MAR I 
OSTRES QUIN RACONET!

BARS: EL NIU, TÊTE-À-TÊTE, 
EL PORRONET, EL METRU, 
PÀ I CAFÈ, LA GRANJA, LA 
CALA I LA BODEGUETA

BOTIGUES: CAN SERRA, 
MÓN SÀ i PERRUQUERIA MJ
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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.

caMí DeL 2019
Caminem cap al 2019. Tots sabem què 
passa a finals de maig i molta gent 
ens demana si estem molt enfeinats 
començant a idear la nostra campanya.
Us serem molt francs. No podem 
negar que el maig del 2019 és a les 
nostres ments i que sabem que serà 
un moment d’inflexió en la política 
municipal de Caldes. Però el grup 
municipal d’ERC estem immersos en 
el dia a dia del nostre poble de tal 
manera que sense la nostra secció local 
no podríem tirar endavant el projecte 
que us voldrem presentar de cara a 
les properes eleccions municipals.
Quan ens vam preparar pel 2015 érem 
un grup il·lusionat alhora que pràcti-
cament inexpert en política municipal. 
Teníem un tret comú que ens unia i ens 
ajudava a entendre’ns perfectament: 
estimàvem Caldes. I com ja hem comen-
tat en diverses ocasions, vam treballar 
durant molts mesos per confeccionar 
un programa senzill, honest i realista 
per a aquest poble que compartim.
De cara al 2019 les coses han canviat. 
Ara ja no som simplement aquell grup 
que es trobava setmanalment per re-
pensar el nostre poble. Ara som el grup 
municipal que presideix Caldes, que 
treballa intensament dia a dia i que co-
neix perfectament tots els valors i totes 
les mancances de la nostra vila. Seguim 
il·lusionats i determinats, però ara som 
també un grup tossut i amb experiència.
El nostre serà un projecte de continu-
ïtat. Voldrem seguir treballant per tot 
allò invisible que tot i ser indispensable 
a vegades no preocupa al ciutadà. I 
per tot allò visible als vostres ulls i 
indiscutiblement necessari, que sens 
dubte cal preservar o millorar.
Però tot això serà possible treballant 
plegats amb la nostra secció local. 
Una secció local que ha crescut els 
darrers mesos amb persones que sense 
necessitat de militar al partit que ens 
uneix s’han sentit atretes per la nostra 
manera de treballar i de pensar Caldes. 
Les portes segueixen obertes si teniu 
ganes d’aportar les vostres idees i 
treballar conjuntament amb nosaltres. 
Necessitem anar-nos omplint i nodrint 
d’aquest aire nou dels que veuen 
les coses des de fora i de la frescor 
que aporta la crítica constructiva.
No es tracta de buscar ciutadanes 
i ciutadans per omplir una llista a 
la desesperada. Ens podeu creure. 
Afortunadament som prou gent com 
per omplir un paper amb els nostres 
noms un darrera l’altre. Però no volem 
que el nostre grup sigui simplement 
una llista amb un nombre determinat 
de noms. Volem que el nostre sigui un 
grup de gent compromesa, honesta 
i determinada que vulgui destinar un 
temps de la seva vida a treballar pel 
bé comú i per un poble que estima 
i que vol millorar cada dia una mica 
més. Queda dit. Sabeu on trobar-nos.

poLítica De La postVeritat 
i notícies FaLses?
El 2016, el diccionari Oxford va escollir 
“postveritat” com la “paraula de l’any”, 
si bé l’expressió resulta simptomàtica 
d’una “era” abans que d’un any: una 
era de comunicació virtual il·limitada, 
on la política prospera rebutjant els 
fets i el sentit comú. La “postveritat” 
travessa noves línies de divisió: les 
divisions polítiques semblen centrar-se 
menys en qüestions ideològiques i més 
en una batalla entre fets i mentides.

Si bé el terme “postveritat” existeix des 
de fa més de dues dècades, 2016 va ser 
un moment apropiat perquè la seva po-
pularitat augmentés considerablement. 
El diccionari Oxford el defineix com una 
cosa que “està relacionat amb o denota 
circumstàncies en què els fets objectius 
són menys influents a l’hora de confor-
mar l’opinió pública que les apel·lacions 
a l’emoció i a les creences personals”.

Per tant s’han dedicat diversos 
articles a la política de la postveritat, 
que defineix com la “confiança en 
afirmacions que semblen veritables 
però que de fet no tenen base”. Sovint, 
aquestes afirmacions no es verifiquen 
i tenen escasses repercussions per als 
responsables; fins i tot quan queden 
exposades com mentides clares, tot just 
desligitimitzant a qui les va perpetrar.

La política local de la postveritat té un 
denominador comú a tot arreu: apel·la 
a les emocions i a la intuïció abans 
que als fets i a les proves. Les notícies 
falses i les teories de la conspiració 
poden convertir-se en fenòmens virals 
en qüestió d’hores, creant realitats 
alternatives i servint als propòsits 
de la propaganda. La postveritat 
constitueix una amenaça per a la 
democràcia local i l’Ajuntament com 
institució, alhora que posa de manifest 
la vulnerabilitat a les xarxes socials.

Per tancar aquest escrit volem 
desitjar-vos a tothom que gaudiu d’una 
bona Festa Major de Santa Llúcia 2018.

I aprofitem per dir-vos que tingueu...
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diJOUs 6 desembre
A les 10 del matí, a les pistes de petanca del 
Bassiot
torneiG sociaL De Festa MaJor 
D’hiVern - tiraDa De perniL
Organitza: Club Petanca de Caldes d’Estrac

diJOUs 13 desembre
A 2/4 de 12 del migdia, a la Sala Cultural, 
taLLer De FanaLets De naDaL
a càrrec d’activiJoc
Organitza: Biblioteca Can Milans 

A 2/de 7 de la tarda, a l’església de Santa 
Maria
Missa soLeMne De santa LLÚcia, 
Organitza: Parròquia de Santa Maria

A les 8 del vespre, A la Sala Cultural, 
concert De GaLa De santa LLÚcia 
amb l’orquestra titÀniUM. Tot seguit, 
petit refrigeri de Festa Major

divendres 14 desembre
A les 6 de la tarda, a la Plaça de la Vila
encensa De L’arBre De naDaL
Tot seguit davant l’Ajuntament
XocoLataDa per als nens i nenes partici-
pants. Venda de manualitats i guarniments de 
Nadal, a càrrec dels alumnes de 6è curs de 
l’Escola Sagrada Família pro viatge de final de 
curs.
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques i 
Associació DonaStrak
Col·labora: Escola Bressol Municipal · Escola 
Sagrada Família · Grup de mares i pares de 6è 
curs de l’Escola Sagrada Família

dissabte 15 desembre
D’11 del matí a 2 del migdia, a l’esplanada de 
Can Muntanyà, JUGacirc. Un espai on des-
cobrir el circ des de ben a prop.
A càrrec d’activiJoc 

De 12 a 2 del migdia, a l’esplanada de Can 
Muntanyà DoneM De MenJar aL tió. 
Campanya a favor del Banc dels 
Aliments. Cal col·laborar amb un kg de 
menjar (conserves, llegums, llet, etc.)
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques 

A les 7 del vespre, correFoc inFantiL 
Itinerari: Placeta de Sant Antoni, carrer 
Major, carrer Església i plaça de la Vila Colles 
participants: Colla Infantil de Diables 
d’Estrac i Diablons del Vi d’Alella 
Organitza: Colla de Diables d’Estrac 

A les 11 de la nit, a la Sala Cultural 
BarraKaLDes D’hiVern, 1er concurs de 
Karaoke d’hivern. Per aclamació popular, 
“no cantis com un gall” Premi a les millors 
versions en català, castellà i anglès + premi 
sorpresa 
Tot seguit, nit de Festa i gresca amb DJ 
straW & BerrY

diUmenge 16 desembre
A partir de les 10 del matí, a l’esplanada de 
Can Muntanyà
DoneM De MenJar aL tió
Campanya a favor del Banc d’Aliments. Cal 
col·laborar amb un kg de menjar (conserves, 
llegums, llet, etc.)
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques

A partir de les 10 del matí, a l’esplanada de 
Can Muntanyà, pLantaDa De GeGants 

A 2/4 de 12 del migdia
cercaViLa De GeGants
Colles convidades: Alella, Masnou i Sant 
Andreu de Llavaneres.
Itinerari: Esplanada de Can Muntanyà, Riera, 
Carreró, Camí Ral, carrer Sant Josep, carrer 
Sant Pere i Riera fins la Plaça de la Vila 

Tot seguit, a la plaça de la Vila
BaLLaDa De tots eLs GeGants 
Organitza: Colla de Geganters i Grallers

A partir de les 6 de la tarda, al Poliesportiu 
Municipal, FestiVaL De naDaL del club 
de patinatge artístic de caldes d’estrac. 
Amb la participació de la caldenca Carla 
Escrich (3a d’Europa i 4a del Món), 
acompanyada de Pere Marsinyach (1er 
d’Europa i 2on del Món) i Llorenç Álvarez (6è 
d’Europa i 6è del Món)
Organitza: CPA Caldes d’Estrac.

dimeCres 19 desembre
A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Can Milans, 

hora DeL conte. conte de nadal de 
charles Dickens a càrrec de la Boia Teatre. 
Organitza: Biblioteca Can Milans

diJOUs 20 desembre
A les 3 de la tarda, al Poliesportiu Municipal 
concert De naDaL 
de l’escola sagrada Família
Direcció: Marta Grané
Organitza: Escola Sagrada Família

A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Can Milans, 
Festa De naDaL 
Sorteig dels biblio-lots de Nadal i pica-pica 
Per a tots els públics
Organitza: Biblioteca Can Milans
 
divendres 21 desembre
A les 8 del vespre, a la Sala Cultural, 
concert De naDaL amb  BarceLona 
GospeL MessenGers (finalistes d’Oh 
Happy Day – TV3) 
Preu: 5 euros anticipada i 8 euros taquilla 
-Aforament limitat- 
Venda d’entrades anticipades els dies 19 i 20 
de desembre, d’11h a 13h a la planta baixa de 
l’Ajuntament
Organitza: Amics del Teatre de Caldes 
d’Estrac i Àrea de Cultura
I tot seguit, BrinDis De naDaL
 
dissabte 22 desembre
D’11 del matí a 1 del migdia, a l’esplanada de 
Can Muntanyà, FeM caGar eL tió 
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques

A les 8 del vespre, a la Fundació Palau, 
poeMes De capÇaLera amb 
Miquel pujadó i Maria pau huguet 
Preu: 5 euros. Organitza: Fundació Palau 

diUmenge 23 desembre
A partir de 2/4 de 12 del migdia, a la 
Fundació Palau
petits contes De naDaL. Per a nens i 
nenes a partir de 6 mesos Preu: 3 euros
Organitza: Fundació Palau

dissabte 29 desembre
A les 6 de la tarda, a la Sala Cultural

ProGrAMA d’ACTES dE SANTA LLÚCIA I FESTES dE NAdAL
espectacle infantil de titelles
7 ratoLins
Amb Martí Doy i Fèlix Cucurull
A càrrec de la Companyia Petit Bonhom
Preu: 3 euros a favor de La Marató de TV3

dissabte 5 gener 2019
A partir de les 6 de la tarda arriBaDa De 
ses MaJestats eLs reis D’orient
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques

MesUres De seGUretat a 
seGUir DUrant eL correFoc: 
- Mantingueu portes i finestres , 
persianes  abaixades, aparadors i 
vidres protegits, tendals recollits i 
no tingueu roba estesa i altres 
elements que puguin cremar.  
- No col·loqueu cap element que 
pugui obstaculitzar el 
desenvolupament de l’actuació o el 
pas fluid de la gent (testos, taules, 
cadires, etc.)  
- No llenceu aigua fins que no hagi 
acabat l’actuació  
- No enceneu foc ni fumeu a prop 
de les bosses o contenidors del 
material pirotècnic  
- No envaïu l’espai on el grup de foc 
fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu 
cap dels seus membres  
- Utilitzeu vestits i calçat resistent al 
foc i feu servir els complements 
necessaris per deixar la menor part 
possible del cos sense cobrir per 
evitar danys.

DeseMBre 2018
sorteiG D’Una panera De naDaL
Dissabte 8, a 2/4 de 10 del vespre, a l’Agrupació de 
Pensionistes
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

cLoenDa DeL 15è FestiVaL De cineMa coLoMBiÀ De 
BarceLona. DiÀspora
Diumenge 16, a les 12 del migdia, a la Fundació Palau
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dinar pre-naDaL a oLot
Diumenge 16, a 3/4 i 10 minuts de 12, a l’Agrupació de 
Pensionistes
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entrevista––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IMAGO és una associació que compta amb més de 17 anys d’experiència a Colòmbia i a 
Catalunya en la realització de projectes de sensibilització, cooperació, participació ciuta-
dana, cultura i formació des d’una perspectiva biocivilitzatòria, de la igualtat de gènere i la 
seva harmonia i equilibri amb el medi ambient. Tot i que aquesta entitat colombo-catalana 
va néixer a Barcelona l’any 2003, des d’en fa dos crea una delegació a Caldes d’Estrac amb 
la voluntat d’impulsar la seva tasca al poble i al Maresme. El cap més visible és la Sandra 
Campos, veïna de Caldes d’Estrac, i l’encarregada de la delegació al poble.

CONTACTE:
Fcbk: asociacion.imagobarcelona
Mail: info@imagocatalunya.org

Quina és la filosofia que hi ha 
darrere de l’associació? 
La nostra filosofia es reflecteix clarament en 
les nostres activitats. Busquem contribuir en 
aquest món amb vàries premisses en ment 
com són la igualtat de gènere, la promoció 
de la interculturalitat, els drets humans, 
el diàleg de la diferència, la democràcia 
directa i participativa, la cura del medi 
ambient i la defensa de la biodiversitat 
mitjançant les economies cícliques i netes. 
En definitiva, la nostra tasca incideix en 
la pràctica de valors necessaris que ens 
ajuden a convertir-nos en subjectes capaços 
de construir un nou model de convivència 
global, que tingui present els límits 
planetaris i la nostra responsabilitat com a 
ciutadanes i ciutadans, públics i privats. 

Quines són les tasques o activitats 
principals que desenvolupeu a IMAGO? 
Les activitats que fem des d’IMAGO 
s’estructuren en diferents àrees de treball 
com la igualtat de gènere, la participació 
ciutadana i el medi ambient. A IMAGO 
també ens impliquem en desenvolupar 
eines per desarticular les causes sistèmiques 
que generen injustícia a nivell local i 
global. Per exemple, des de fa 17 anys 
fem una tasca de sensibilització amb el 
conflicte colombià donant a conèixer la 
complexitat d’aquest país a través del 
Festival de Cinema Colombià: Diàspora, 
que enguany arriba a la seva 15a edició, 
amb part de la seva programació prevista 
a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac.

Què és biocivilització?
La biocivilizació destaca l’essència del 
paradigma de convivència planetària. 
L’objectiu de la biocivilització és la cura de la 
“xarxa de la vida”, de la qual formen part de 
manera interrelacionada i interdependent tots 
els éssers vius: humans, animals, flora, igual 
que la Terra com a ens igualment viu i única 
casa de totes les espècies. La biocivilizació 
articula l’esperit de 
canvi de l’època en 
què ens trobem, 
com a estratègia 
de recerca, 
diàleg, articulació 
i construcció 
col·lectiva a nivell 
planetari, d’un 
camí comú, que 
ens ajudi a sortir 
de l’actual crisi 
sistèmica que 
estem vivint.

Com podria ser Caldes més conscient de 
la biocivilització i com podria contribuir 
a l’equilibri amb el medi ambient?
El plantejament de la biocivilizació és 
contundent: el canvi global depèn de la 
decisió que cada ésser humà prengui ara 
i de com canviï de manera radical sobre 
pràctiques com el consum i el reciclatge. 
En aquest sentit, tots i cadascun dels 
habitants de Caldes d’Estrac poden fer la 
seva  aportació al canvi planetari des de 
les accions personals i locals. Per exemple, 
reciclant, consumint menys plàstic, tornant 
a moltes de les pràctiques de les nostres 
àvies, dialogant... Són moltes coses les que 
podem fer però cal començar ara mateix.

Quin futur ens espera si continuem 
consumint el planeta com ho estem fent? 
Què podem canviar en el nostre dia a dia?
La humanitat amb el seu model de vida i 
consum, majoritàriament acceptat, està 
esgotant els recursos naturals del planeta 
Terra, la nostra única casa. Estem destruint 
el planeta d’una manera irresponsable 
i inconscient per l’afany de satisfer les 
que creiem les nostres necessitats i els 
interessos dels qui ens les creen. Amb 
aquesta manera de fer deixem de donar-
li el temps a la Terra per recuperar-se 
de la petjada que els humans hi anem 
deixant. Sense un canvi de consciència que 
neixi de la reflexió profunda per la cura 
d’aquesta llar NOSTRA CASA COMÚ, en 
cada persona del planeta, les probabilitats 
d’un escenari apocalíptic s’incrementen.

En aquest sentit, com valoreu la Fira 
d’Aqua Calida? Quin impacte té en la 
salut i la vida de la gent de Caldes?
Aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac és molt important perquè integra 
als veïns del poble amb les xarxes locals i 
globals que estant treballant per aconseguir 
l’autosostenibilitat del planeta i de la vida. 
A més, la Fira Aqua Calida atrau molta gent 
de fora del poble que vol canviar les seves 
pràctiques de consum i reciclatge, que volen 
cuidar la seva alimentació, fer esport, i que 
volen contribuir a que les coses canviïn. 
Tot això és bo per al poble perquè atrau un 
turisme de qualitat durant la temporada baixa 
i això repercuteix en l’economia de Caldes.

Un dels vostres temes és la igualtat de 
gèneres. Què creus que falta per aconseguir 
la igualtat? Quins consells pots donar 
per millorar aquesta problemàtica?
Cal desenvolupar capacitats personals 
i col·lectives per empoderar les dones, 
mobilitzar homes i enfortir organitzacions per 
a la construcció de mecanismes individuals 
i col·lectius d’exigència al compliment 
de lleis. És necessari més programes per 
prevenir i reduir la violència de gènere 
així com promoure accions basades en 
la cultura de la convivència pacífica.

Quines són les accions que fa l’associació 
de manera periòdica i puntual a Caldes?
A Caldes fem periòdicament pràctiques de 
meditació per la vida i la pau al planeta a 
la seu de l’Espai del Silenci, espai que és 
igualment la seu física de l’associació a 
Caldes d’Estrac. També esperem celebrar 
la BioFira d’Aqua Calida el pròxim 2019 que 
arribarà a la seva 3a edició i de la que hi 
participarem molt activament juntament 
amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.

Explica’ns quina és la connexió/
sinergia que hi ha entre IMAGO i Espai 
del Silenci? Com es diferencien?
L’Espai del Silenci de Caldes d’Estrac és un 
centre de meditació i reiki. L’Espai del Silenci 
ajuda a sustentar la delegació d’IMAGO a 
Caldes d’Estrac amb els cursos i productes 
ecològics. Des de l’Espai del Silenci també 
s’articula algunes activitats pròpies d’IMAGO.

Què us vincula a Caldes? Per què 
heu triat la nostra població per fer-
hi part de les vostres accions?
La raó central és el meu trasllat a Caldes. Em 
vaig enamorar del poble, i vaig demanar a 
la Junta Directiva d’IMAGO la creació d’una 
delegació a Caldes per poder contribuir i fer 
sinergia amb aquesta vila i els seus habitants.

Quins plans de futur té l’Associació IMAGO 
a Caldes? Una tercera Fira Aqua Calida?
I tant! Mentre l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac aposti per aquesta estupenda 
iniciativa nosaltres volem estar al seu costat, 
aportant tot allò que ens sigui possible.

Sandra Campos, directora d’IMAGO


