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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 decoloració de la pasta. D’altra banda, la tinta 
utilitzada no porta olis minerals i està composada per materials reciclables i no contaminants.

Importa destacar que aprofitarem l’estiu per fer les obres més urgents 
de rehabilitació de l’Escola. No són totes les que calen per posar al dia 
l’edifici però són les que es poden fer ara. Seguirem batallant per a que 
es puguin completar el més aviat possible. No s’ha d’oblidar que l’Escola 
està dins la xarxa de les escoles públiques de la Generalitat i que l’Ajun-
tament a més del manteniment de l’edifici també hi col·labora amb altres 
aportacions logístiques, materials i econòmiques fins on pot.

Dit això, el que també vull ressaltar és l’extraordinari èxit de participació 
i d’entusiasme que ha generat tota la programació de commemoració 
del Combat de Caldes del 1713 dins la Guerra de Successió del segle XVIII 
que enguany hem incorporat a la celebració genèrica del Tricentenari 
a tot Catalunya. Durant dos dies, Caldes ha estat referència històrica i 
cultural, que s’ha afegit al ressò que també ha tingut la nova edició del 
festival “Poesia i+” que ha organitzat la Fundació Palau en col·laboració 
amb l’Ajuntament.

Important pel que té de benèfic, el concert a la pèrgola “De Catalunya 
al món”, que va significar també una fita destacada. Entrades exhaurides, 
àpat de qualitat, música en viu de primera línia i un marc incomparable 
que va fer possible una vetllada extraordinària. Ara, el 24 d’agost nova cita 
amb la música i amb la Fundació Clarós, aquest cop a l’Església Parroquial 
i amb nou repartiment de luxe. Espero que no s’hi càpiga!, com també ho 
espero a la ja tradicional celebració gegantera del primer cap de setmana 
d’agost i a la Dormida de final de mes.

Després, al setembre, arribarà la Festa Major. Tindrem temps de parlar-ne 
i sobretot de gaudir-ne. A les pàgines d’aquesta revista ja hi podeu llegir la 
programació que s’ha preparat, si més no la que ja està definida, perquè ja se 
sap que a vegades a última hora encara es millora el contingut. Vull agrair l’es-
forç de les entitats, clubs, associacions i col·laboradors que fan possible que 
la nostra Festa Major sigui tan i tan magnífica i participativa i convidar-vos a 
tots a gaudir-ne amb plenitud i bona harmonia. Tal com ha de ser. 

I finalment un apunt. No és un acte de Festa Major ni només és de Caldes, 
però recordeu que l’Onze de Setembre d’enguany també hi ha un nou 
“combat”. Aquest cop pacífic i democràtic però que ha de servir per fer 
veure a tothom quina és la voluntat dels catalans i catalanes que amb 
tota seguretat entronca amb la dels catalans que el 1713 van derrotar les 
tropes borbòniques espanyoles a les contrades del nostre poble.

Bon estiu , bona Festa Major i bona Diada.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde
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ACTUALITAT

Adjudicada la  primera fase de les obres 
de rehabilitació de l’Escola
Aquest estiu s’executaran els treballs corresponents als reforços, façanes i instal·lacions de la segona planta i la 
col·locació del parallamps

n L’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
va adjudicar el passat 10 de juliol la 
primera fase del projecte de reha-
bilitació de l’Escola Sagrada Família 
a l’empresa Arca del Maresme amb 
un pressupost d’uns 130mil € (IVA in-
clòs). L’adjudicació s’ha fet pel proce-
diment negociat en què han partici-
pat tres empreses i ha comptat amb 
l’aprovació final de la Mesa de Con-
tractació amb representació de totes 
les forces polítiques del Consistori.   

Està previst que aquesta primera fase, 
que afectarà principalment la segona 
planta de l’edifici (la que estava més 
malmesa) comenci de seguida, aprofi-
tant el període de vacances escolars i 
que les millores aportin més confort 
i seguretat als alumnes, ja que les re-
formes afectaran quasi tots els ele-
ments que composen la construcció 
d’aquesta planta: façanes, finestres, 
aïllament tèrmic, serveis, instal·lació 
elèctrica i algun altre.

Aparcar a la 
zona blava de 
Sant Vicenç 
amb la tarja de 
Caldes, pot ser 
objecte de multa
La Policia Local de Sant Vicenç 
multa conductors caldencs

n Des de fa uns dies, la Policia Local de 
Caldes ha enregistrat diverses denúncies 
de veïns caldencs que s’han vist sorpre-
sos en haver estat multats per la Policia 
Local de Sant Vicenç quan han aparcat a 
la zona blava del municipi veí, confiant 
amb la validesa de la tarja de resident a 

Caldes que certifica la gratuïtat per apar-
car a la zona blava de Caldes.

Malgrat l’Ajuntament de Caldes segueix 
permetent que els veïns de Sant Vicenç 
aparquin a les zones blaves de Caldes en 
aplicació del conveni de col·laboració i de 
bon veïnatge entre ambdós municipis sig-
nat ara fa uns anys, el de Sant Vicenç ha 
optat per donar-lo per acabat i sense més, 
ha començat a multar vehicles ben iden-
tificats com de conductors caldencs que 
aparquen a les seves zones blaves, en espe-
cial a les del costat de la N-II, carrer de La 
Paz i Riera de Torrentbò.

És en aquest sentit que l’Ajuntament no 
pot garantir que si s’aparca en les zones de 
Sant Vicenç no es rebi un sanció, per molt 
que ho consideri injust i impropi d’un Ajun-
tament veí que intenta mitjançant aquesta 
mesura de força, obtenir rèdits que no li 
corresponen en una negociació sobre l’ús 
de les respectives zones blaves pels con-
ductors del poble veí que porta mesos 

encallada per la intransigència dels repre-
sentants polítics del consistori santvicentí.
En el decurs dels propers dies, l’alcalde es 
reunirà amb els representants de totes les 
forces polítiques per tal de consensuar les 
mesures a adoptar.

Última hora
Just al tancament de l’edició 
d’aquesta revista, els Ajunta-
ments de Caldes i Sant Vicenç 
han arribat a un acord per 
solucionar aquest problema. 
Més informació al web de 
l’Ajuntament (www.caldetes.
cat) i en pròximes edicions.
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TRICENTENARI

La conferència d’Agustí 
Alcoberro, referència 
històrica del Combat 
La conferència va coincidir amb la 
inauguració de l’exposició “El Maresme 
en la línia del temps de la Guerra de 
Successió” a La Fabriqueta

n L’historiador Agustí Alcoberro, director 
del Museu d’Història de Catalunya, la di-
rectora de l’Arxiu Comarcal del Maresme, 
Rosa Almuzara i l’alcalde de Caldes, Joaquim 
Arnó, van ser els protagonistes de les prime-
res activitats de commemoració del Com-
bat del Caldes del 1713 que enguany s’inscriu 
també dins la celebració del Tricentenari. 

Dos Miquelets vigilant la porta de la Fabri-
queta ja alertaven el públic present, més 
de vuitanta persones, que per segon any a 
Caldes d’Estrac, començarien els actes de 
commemoració del Combat.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va ser l’encarregat 
d’iniciar l’acte. Després de la primera salva 
llençada per un dels Miquelets, en honor a la 
llibertat i Constitucions de Catalunya, Rosa 
Almuzara va prendre la paraula i va conduir 
una visita guiada per l’exposició que s’ha po-
gut visitar a la Fabriqueta fins l’1 d’agost: “El 
Maresme en la línia del temps de la Guerra 
de Successió”. Es tracta d’una exposició en la 
que han participat els ajuntaments del Ma-

Miquel Calçada, 
comissari del 
Tricentenari de 
Catalunya, va presidir 
l’acte institucional

A partir de les 12 del migdia 
del diumenge, les autoritats 
i representants institucionals 
van honorar solemnement 
els protagonistes del Combat 
de Caldes del 1713

El 19 i 20 de juliol Caldes d’Estrac va commemorar amb gran èxit i 
afluència de públic, els fets històrics del “Combat de Caldes” del 1713  
amb un programa ple d’activitats de caire festiu però emmarcades 
dins de la reivindicació històrica del Tricentenari. La més destacada, 
sens dubte va ser la recreació del Combat, realitzada per més de cent 
soldats i presidida pel comissari del Tricentenari,  Miquel Calçada.

resme que van poder conservar els arxius i la 
documentació sobre aquella època a la co-
marca, i que avui dia ha aconseguit un valor 
inestimable.
A continuació, Agustí Alcoberro va realitzar 
una conferència exhaustiva sobre tots els 
detalls de la Guerra de Successió, plena de 
reflexions i curiositats que van sorprendre 
tots els presents, com el fet de que aquest 
confrontament es va anar coent inicialment 
a nivell internacional i no va ser fins més tard 
que la guerra es va introduir a la Península.

D’altra banda, segons l ’anàlisi de l ’his-
toriador, va ser un cop que va fer tron-
tollar el món sencer. Segons Alcoberro, 
es podria dir que un bilió de morts van 
ser una de les conseqüències indirectes 
d’aquesta guerra “una guerra que es po-
dria considerar la I Guerra Mundial de la 
Història”. El director del Museu de Cata-
lunya va insistir en la necessitat de “re-
cordar tots els fets, i sobre tot no tornar 
a repetir-los”.

n El llibre d’honor de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ja compta amb la signatura i els desit-
jos de Miquel Calçada encapçalats per les pa-
raules “recuperar el camí que havíem oblidat”. 

El comissari va ser rebut pel Govern Muni-
cipal amb l’alcalde Joaquim Arnó al front i 
per representants d’entitats locals i de mu-
nicipis veïns. Un cop signat el llibre d’honor 
i dels petits parlaments de rigor, la comitiva, 
encapçalada per Calçada i Arnó va recórrer 
les paradetes de la “Fira d’oficis i d’artesania” 
de l’època, fins arribar a l’esplanada de Can 
Muntanyà, on van passar revista a l’assenta-
ment de la Companyia dels Miquelets, es-
plèndidament uniformats i disposats.

L’acte oficial va prendre un to més solem-
ne a la pèrgola de Can Muntanyà. Des del 
“Mirador de l’11 de setembre”, l’alcalde Arnó 
va pronunciar un discurs convidant els pre-
sents a “recordar el que ara som i el que vo-
lem ser, sense defallir en la nostra esperança 
i sabent quin és el camí: no hi ha pedra que 
estigui per sobre la voluntat del poble”.

El Combat de Caldes: entre la festa i la memòria històrica
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TRICENTENARI

n Amb totes les entrades exhaurides abans 
de començar, la pèrgola es va convertir en 
l’escenari perfecte per acollir el Concert del 
Tricentenari a benefici de la Fundació Clarós. 
D’entrada, un càtering de luxe, cedit per la 
restauració de proximitat de Caldes, on es 
podia degustar petites delicatessens com 
un tàrtar de verdures o melós de pollastre, 
acompanyats dels millors vins, va servir per 
delectar els assistents. 

Abans de la música, es va explicar la tasca 
benèfica de la Fundació Clarós en la seva 
lluita contra la sordesa profunda en les zo-
nes del món més necessitades.

Tot seguit, la soprano Mireia Casas va ex-
plicar que el tenor Salvador Carbó no po-
dria ser-hi present i davant la sorpresa dels 
espectadors, va interpretar amb total con-
fiança la peça “El Festeig”, que havia d’anar 
a càrrec de Carbó, el que li va suposar una 
sincera ovació del públic present. 

A continuació, el programa del concert “De 
Catalunya al món” va anar desgranant el seu 
repertori: una primera part de música clàs-
sica catalana,  i una segona part de sarsuela, 
música italiana i cançons populars del món.

Va destacar la interpretació d’Albert De-
prius, el tenor que ja té un sòlida carrera a 
nivell internacional i que també va interpre-
tar alguna de les peces que havia d’executar 
Carbó; i l’acompanyament de Marta Pujol, 
pianista consagrada.

Al seu torn, Miquel Calçada va  insistir en 
la importància de divulgar els fets del 1714 
arreu de la població catalana i amb l’en-
tusiasme que ha d’acompanyar aquesta 
acció, entusiasme que va veure reflectit a 
Caldes. Segons Calçada “aquest 2014 és un 
any de cruïlla important per al país, que s’ha 
d’afrontar de forma pacífica amb les eines 
del diàleg i la democràcia”.

Finalitzats els discursos, es va procedir a la 
hissada de la senyera sota els cants de La 
Senyera i l’himne d’Els Segadors, una ofrena 
floral  i les salves realitzades per una repre-
sentació de tots els grups recreadors de la 
batalla: els Miquelets de Catalunya, els Mi-
quelets de Badalona, el Regiment de Sant 
Narcís, el Regiment de la Ciutat i els Hússars 
Hongaresos, sota la consigna: “per les lliber-
tats de Catalunya”.

Les salves i el seu so característic, el fum 
i l’olor de pòlvora negra van posar punt i 
final a l’acte oficial.

Un marc esplèndid per a un concert extraordinari
Més de 300 persones van omplir la pèrgola de Can Muntanyà  
per gaudir de la música i de la nit

Després, un cop finalitzat el concert, la vet-
llada va continuar amb una sesió de Dj i chill 
out que es va perllongar una bona estona.

Fonts de l’organització de l’Ajuntament de 
Caldes van voler fer constar expressament 
que el concert ha estat possible gràcies al 
patrocini de Gaes, CN Balís i GBI Serveis i la 
col·laboració dels restaurants Carpier, Gra-
mona, Piccoloso, Hispania i la Quadra del 
Mar; les empreses d’esdeveniments: Aba-
nik, i Pianos Catalunya, la Fundació Palau, 
el recolzament de Catalana Occident i el 
seguiment mediàtic de TV3, M1TV, Rac 105, 
Capgròs i 3 Viles.

Una col·lecció de cotxes antics es van 
exhibir durant tot el vespre

Tots els assistents al concert i aquells que 
passejaven per la Riera van poder admirar 
la setzena de cotxes clàssics aportats per 
l’entitat Autoclassic que també es va voler 
sumar a l’acte. Models tan enlluernants com 
els de Triumph, MG, Mercedes o Porsche 
van causar més d’una exclamació entre els 
nostàlgics d’aquestes màquines. 

El Combat de Caldes: entre la festa i la memòria històrica
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TRICENTENARI

n Oferir una experiència, més 
enllà de les xifres i les dades 
històriques. Aquesta era la mis-
sió dels 50 firaires que van fer 
possible l’ambientació de carrer 
durant tot el cap de  setmana de 
commemoració del Combat de 
Caldes del 1713.

D’aquesta manera, qui s’apropa-
va a la vila podia trobar-se un 
forn de vidre característic de 
l’època, seguir el procés d’ela-
boració tradicional d’objectes 
tan quotidians com un porró o 
entretenir-se a observar la feina 
dels ferrers.

Per als més entusiastes també hi 
havia un taller de danses barro-

Caldes, bolcada en el segle XVIII
Oficis artesanals, dances i tabernes es van poder visitar durant tot el cap de 
setmana per viure amb intensitat l’ambient de l’època del Combat de Caldes

ques, populars i nobles executa-
des amb els instruments propis 
d’aquell temps.

Tot això sense comptar que du-
rant tot el cap de setmana, a 
més de les representacions,  els 
grups recreadors de Miquelets 
de Catalunya, Miquelets de Ba-
dalona, Regiment de Sant Narcís 
de Girona, Regiment de la Ciutat 
de Barcelona i els Hússars Hon-
garesos de Moià, van acampar 
a l’esplanada de Can Muntanyà 
fent vida de campament mili-
tar, ja que segons explicaven els 
propis protagonistes “es tracta-
va de fer un museu viu i a l’aire 
lliure obert a tothom”.

Una fideuà molt concorreguda

Especial participació va registrar 
la fideuà popular que es va re-
partir entre més de dos-cents 
comensals que van protagonit-
zar a més de l’àpat, moments 
especials de companyonia entre 
els participants a la recreació i 
un bon grapat d’espectadors i 
veïns de Caldes que no van voler 
deixar passar l’oportunitat d’un 
bon dinar a l’ombra de la pèrgo-
la del Parc de Can Muntanyà.

Espectacular recreació del 
“Combat de Caldes”

Quasi un centenar de soldats es 
van enfrontar en la representa-

ció que va ser seguida també per 
centenars d’assistents, absoluta-
ment entregats a la màgia del 
moment.

Ben entrat el migdia, un rector, 
de negre rigorós, encapçala-
va la marxa dels batallons dels 
Miquelets de Catalunya, els Mi-
quelets de la Ciutat de Barcelo-
na i dels fusellers de muntanya 
que prenien possesió de la part 
sud del camp de batalla. Era el 
principi de la representació del 
Combat de Caldes, l’acte per 
excel·lència del programa d’ac-
tivitats en commemoració del 
Tricentenari de Caldes. 
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FESTA DEL CARME

n La Festivitat de la Mare de Déu del Car-
me es va iniciar amb el concert tradicional 
organitzat per l’Associació Arrels Cultura i 
l’Agrupació de Pensionistes. Un concert que 
va reunir dos músics excel·lents com són 
Laura Gaya (violí) i Joan Garrobé (guitarra). 
La capella es va omplir fins a dalt i tots els 
assistents afirmen haver gaudit d’un espec-
tacle de gran qualitat.

El bon temps va acompanyar la resta d’activi-
tats de la Festivitat. El diumenge es va iniciar 
amb la processó de les barques per mar, una 
tradició que s’ha recuperat  després de vint 
anys i ha resultat ser la gran protagonista de 
la festa. Una desena d’embarcacions van par-
tir desde el varador i com mana la tradició, 
un cop a la platja van iniciar la processó en 
honor a la patrona dels mariners.

Encapçalava el pelegrinatge mossèn Xavier Grau 
i les autoritats municipals, com l’alcalde Joaquim 
Arnó. Tot seguit la Cobla Canigó de Torelló va 
animar el Parc Maragall tocant les sardanes.

Al vespre la sardinada va ser el reclam de la 
festa amb una participació d’unes 150 per-
sones aproximadament, que van finalitzar la 
vetllada amb les havaneres del Grup Bergantí  
i un bon tast de rom cremat.

En paral·lel a aquests actes, la fira d’artesans 
enguany va reunir 30 firaires amb productes 

Les escaramusses van començar 
amb les provocacions de dos 
grups de fusellers de muntanya, 
experimentats en la guerra de 
guerrilla, pels flancs del camp de 
batalla. Buscaven la resposta del 
bàndol oponent i van provocar 
la ràpida reacció de les tropes 
borbòniques, representades en 
aquesta ocasió pel Regiment de 
Sant Narcís de Girona, el Hús-
sars Hongaresos de Moià i els 
Miquelets de Badalona.

L’intercanvi inicial de trets per 
part dels dos exèrcits, les cano-
nades del bàndol borbònic i fins i 
tot el llançament de granades pel 
costat austriacista va portar a l’in-
evitable xoc en combat cos a cos, 
on van fer servir baionetes i un 
ampli repertori d’armes blanques.

El combat es va resoldre amb la 
victòria austriacista i la rendició 
amb honors de l’exèrcit opositor. 
Finalment totes les tropes es van 
dirigir en formació fins al cam-
pament militar on van poder in-
tercanviar anèctodes i vivències 
amb un públic encuriosit i encara 
estabornit pel so eixordador dels 
trets de fusell i de canó. 

Després, a les set de la tarda, hi 
ha haver una segona recreació 
que, igualment com la primera, 
va captivar el nombrós públic 
present, molts dels quals ja ha-
vien vist la representació del 
matí però que es mostraven tan 
entusiasmats com els que la pre-
senciaven per primera vegada.

Bona acollida dels actes de la Festa 
de la Mare de Déu del Carme 
Enguany la festivitat ha recuperat la tradicional processó de les barques 
que no se celebrava des que es van treure els espigons, fa uns 20 anys

variats: des d’alimentació, artesanies i fins i 
tot productes per netejar les ulleres. 

El Banc de Sang va estar present tot el matí, i 
segons la facultativa de l’equip, Lorena Mont-
fort, 30 persones hi van voler col·laborar, 10 
de les quals no van poder fer-ho per diferents 
motius. Des del Banc de Sang s’agraeix la col· 
laboració de Caldes i animen la gent a que 
continui sumant-se a aquestes campanyes 
que són molt necessàries.
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PROGRAMA DE FESTA MAJOR 2014
Divendres 29 d’agost
A les 19h al Poliesportiu Municipal
FINALS DEL TORNEIG DE FUTBOL 
SALA DE FESTA MAJOR
Organitza: Àrea d’Esports

A les 19 h a la platja dels Tres 
Micos (zona esportiva)
IOGA BALANCE
Organitza: SIGE

Dissabte 30 d’agost
A les 17 h a les pistes municipals de 
petanca (platja del Bassiot)
CAMPIONAT INFANTIL DE PETANCA 
TORNEIG DE FESTA MAJOR
Edat: de 4 a 12 anys
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A partir de les 18h a la platja dels Tres Micos
DORMIDA – 21 edició
Consulteu cartell específic
Organitza: Colla de Diables d’Estrac

Diumenge 31 d’agost
A les 18 h al Varador
CURSA-EXHIBICIÓ D’OFNIS
(Objectes Flotants No Identificats)
Organitza: Àrea de Joventut

Dijous 4 de setembre
A les 22 h a la Biblioteca Can Milans
CONTES I TEATRE PER A ADULTS
“Así es la vida”
a càrrec de la Cia. Som 3d3.
Organitza: Biblioteca Can Milans

Divendres 5 de setembre
A les 20 h al carrer Sant Josep
BRINDIS DE FESTA MAJOR
Es podran adquirir copes commemoratives 

A les 22h al carrer Sant Josep
SOPAR POPULAR I DJ
Organitza: Veïns del carrer Sant Josep i Arrels Cultura
Col·labora: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac
Nota: El carrer Sant Josep estarà tallat a la circulació 
durant la celebració del brindis i el sopar

Dissabte 6 de setembre
A les 11 h a la plaça de la Vila
ESCUMADA I XERINGADA 
A càrrec del Servei de Neteja Pere i Àngel
Grans i petits gaudiran d’aquesta 
festa infantil i familiar
Amb l’objectiu d’estalviar aigua de consum en els actes de Festa 
Major que ho requereixin, es farà servir l’excedent de l’aigua termal

A les 16:30 h a la plaça del Molí
PLANTADA DE GEGANTS
Colles participants: La Garriga, Canet de Mar, Taradell, 
El Turó de Canet, Roses, Arenys de Munt, Arenys de 
Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d’Estrac

A les 18 h 
CERCAVILA DE GEGANTS
Itinerari: sortida de la plaça del Molí continuant 
per la Riera, Carreró, C. Sant Josep, C. Sant 
Pere, Riera i plaça de les Barques

Tot seguit a la plaça de les Barques
BALLADA DE TOTS ELS GEGANTS I 
LLIURAMENT DE RECORDS
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

A les 20 h a l’esplanada de Can Muntanyà
CONCERT DE L’ORQUESTRA 
PRINCIPAL DE LA BISBAL

A les 24:00 h a l’esplanada de Can Muntanyà
BALL DE GALA AMB L’ORQUESTRA 
PRINCIPAL DE LA BISBAL

Diumenge 7 de setembre

A les 11 h al Varador
GIMCANA CREU ROJA
Activitat gratüita
Cal portar un kg de menjar de llarga caducitat per al 
Banc d’Aliments (llegums, conserves, tetrabriks..)
Organitza: Creu Roja de Caldes d’Estrac
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A les 12 h a la pèrgola del parc Joan Maragall
SARDANES 
A càrrec de la Cobla Canigó

A les 17 h a l’esplanada de Can Muntanyà
PARC MÒBIL INFANTIL

A les 21 h la plaça de les Barques
CONCENTRACIÓ DE TAMBORS 
Les colles de percussió es reuniran a 
la plaça de les Barques per començar 
a animar l’ambient del correfoc

A les 22 h 
CORREFOC 
Recorregut: plaça de les Barques i Riera 
fins arribar a la plaça de la Vila 
Organitza: Colla de Diables d’Estrac
(*) Vegeu les mesures de seguretat

En acabar el Correfoc, a la plaça de la Vila
CLOENDA AMB FOCS ARTIFICIALS
i tot seguit
RUIXADA
Amb l’objectiu d’estalviar aigua de consum en 
els actes de Festa Major que ho requereixin, es 
farà servir l’excedent de l’aigua termal

A les 00:30 h a l’esplanada de Can Muntanyà
NIT JOVE amb FUGADOS DE ALCATRAZ
Una combinació de versions dels 80’s 
més els millors temes del pop actual i 
un show que et deixarà impactat!
Organitza: Àrea de Joventut

Dilluns 8 de setembre
A les 10 h a les pistes municipals de 
petanca (platja del Bassiot)
TORNEIG DE FESTA MAJOR DE PETANCA
Categoria sènior
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A les 10 h
REPICADA GENERAL DE CAMPANES EN 
HONOR A LA MARE DE DÉU DEL REMEI
Organitza: Parròquia de Santa Maria

A les 11 h a la Parròquia de Santa Maria
MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA 
Oficiada per Mn. Joan Godayol, bisbe emèrit
Organitza: Parròquia de Santa Maria

Tot seguit a la capelleta del Remei
OFRENA FLORAL
Organitza: Arrels Cultura i Parròquia de Santa Maria

Tot seguit davant la capelleta del Remei
VERMUT DE FESTA MAJOR

A les 18 h a la pèrgola del parc Joan Maragall
ESPECTACLE D’ANIMACIÓ INFANTIL 
a càrrec d’Oriol Bargalló

Dijous 11 de setembre
A les 10:30 h a la pèrgola del Parc de Can Muntanyà
RECEPCIÓ DE L’OFRENA DE LA
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
Entitats, partits polítics municipals i veïns 
i veïnes de Caldes que ho desitgin podran 
reunir-se per participar en l’ofrena floral

A les 11 h al mirador “11 de setembre” 
del parc de Can Muntanyà
OFRENA FLORAL DE LA DIADA 
NACIONAL DE CATALUNYA

Divendres 12 de setembre
A les 22 h a la plaça de les Barques
HAVANERES amb el grup L’ESPINGARI

Mesures de seguretat que cal 
seguir durant l’acte del correfoc

1. Mantenir portes i finestres tancades, 
persianes abaixades, aparadors i vidres 
protegits i tendals recollits, i no tenir roba 
estesa i altres elements com banderes, etc.

2. No col·locar cap element que pugui obstaculitzar 
el desenvolupament de l’actuació o el pas 
fluid de la gent (testos, taules, cadires, etc).

3. No llençar aigua fins que no 
hagi acabat l’actuació.

4. No encendre foc ni fumar prop de les bosses 
o contenidors del material pirotècnic.

5. No envair l’espai on el grup de foc fa l’actuació i 
no agafar ni destorbar cap dels seus membres.

6. Utilitzar vestits i calçat resistent al foc i 
fer servir els complements necessaris 
per deixar la menor part possible de cos 
sense cobrir i per evitar-ne danys.
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ACTUALITAT

Caldes d’Estrac, municipi 
cardioprotegit 
L’Ajuntament, mitjançant la Regidoria de 
Salut, ha adquirit dos Desfibril·ladors Ex·
terns Automàtics (DEA), un de mòbil que 
porta la Policia Local i l’altre a les instal·
lacions del Poliesportiu

n El projecte, impulsat per la Regidoria de Salut, 
vol dotar la població de recursos amb l’objectiu 
de minimitzar el temps de resposta davant d’una 
aturada cardiorespiratòria i incrementar les pos-
sibilitats de supervivència actuant amb celeritat.

Els DEA s’han instal·lat a la zona esportiva i a l’equi-
pament del vehicle de la Policia Local que així pot 
acudir i actuar ràpidament en cas d’emergència. 
La Creu Roja ha estat l’encarregada de realitzar un 
curs per a la seva correcta utilització en el qual 
han participat 6 policies locals, el responsable del 
Pavelló i un representant de Sige Sport.

La poesia ha tornat a omplir 
els carrers de Caldes 
El Festival Poesia i + que organitza la Fundació Palau ha portat no·
ves propostes d’una forta intensitat poètica, sonora i artística

n Objectiu aconseguit, el Festival Poesia i + de Caldes, en la seva novena edició, ha 
estat això: una allau de propostes poètiques però sempre amb aquell punt extra 
de superació contínua per vessants inesperades. La primera en trencar el gel va ser 
l’exposisió que oferia la Fundació Palau de videopoesia de la ballarina Sílvia Sant 
Funk: Sons i malsons. Sens dubte però, el plat fort del dia va ser el recital de Paco 
Ibáñez que va centrar el seu repertori en el seu darrer disc, influenciat pels eterns 
poetes llatinoamericans com Neruda. 

Durant el vespre del divendres 4 de juliol, va destacar una de les actuacions més 
esperades: el concert d’Albert Pla, en un to intimista, en solitari. Divendres, però, 
els amants de la poesia van poder gaudir també de l’anomenada Poesia de Com-
bat, de David Caño i Blanca Llum Vidal, i de la barreja explosiva de Marçal Font i 
el grup de free jazz Blow. Dissabte es va arribar al moment culminant del Festival 
amb el que ja és un clàssic d’aquesta oferta: La Nit de poetes, que va reunir a Carles 
Hac Mor, Susanna rafart i Mireia Calafell. El vespre s’havia iniciat amb Vicenç Altaió 
i Martí Sales, i el va tancar el recital Liebslied de Toti Soler Trio i Gemma Humet. 
Finalitzant la primera part del Festival, la nit del diumenge al Parc de Ca l’Afaro, de 
Llavaneres, els protagonistes van ser Aleix Bou Quintet, Sanjais i Mazoni. 

Encara sense haver acabat d’assimilar tots els conceptes presentats durant la pri-
mera part del Festival, el públic ja es trobava davant una nova escomesa d’idees, 
reflexions i autèntiques declaracions dels poetes més avessats.

El dijous 10,  Biel Mesquida i Pepa López van recórrer sis-cents anys de la literatura 
catalana. La nit de divendres el Festival es va obrir a l’electrònica i al queer amb 
Voz Mal, Jansky i Hidrogenesse. Jaume Ferrete va sorprendre amb Voz Mal pre-
sentant una performance dosificada que obria nous codis conceptuals i artístics 
carregats d’intencionalitat pop.

El dissabte tot va començar de matinada poc després dels darrers compassos 
d’Hidrogenesse. Amb el despuntar del sol, van ressonar els primers versos de 
l’Odissea en la traducció de Carles Riba i  la veu d’Oriol Ponsatí Murlà. Acte seguit 
va començar el concert d’Andreu Subirats, acompanyat de Diego Burián i Roger 
Blàvia, La pluja aturà per uns instants el concert. Tanmateix, desafiant els déus, 
Adrià Puntí va entomar la guitarra acústica i l’harmònica i es va ficar a tothom a 
la butxaca. 

El darrer dia del Festival va estar dedicat al centenari del poeta de la generació 
beat, William Burroughs i a l’esperit de la contracultura.  David Castillo i Max Be-
sora van fer una lectura de textos de l’escriptor nord-americà i de poetes de la 
contracultura catalana. A les 9, Lydia Lunch, la musa de l’underground del Nova 
York de finals dels setanta, acompanyada de Mau d’Esperit llençava versos con-
tundents, acompanyada d’un registres sonors que l’embolcallaven. Pere Almeda, 
director de la Fundació Palau dóna les gràcies a tots els que van participar i col-
laborar per fer possible un any més el festival poètic.

El Pavelló Municipal 
celebra la participació 
obtinguda tant en 
el Mulla’t com en el 
tast del rocòdrom
n La campanya “Mulla’t” ha tingut molt bona 
acollida a Caldes. Aquesta iniciativa es va enge-
gar el 1994 i consistia a realitzar un acte simbòlic 
de compromís per fer front a la malaltia de l’es-
clerosi múltiple. Es tractava de “mullar-se” literal-
ment llençant-se a la piscina.  

Una altra de les activitats plena d’èxits va ser la 
primera edició del tast del rocòdrom organitza-
da per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en col-
laboració amb Sige Sports i el Grup de Muntanya 
d’Arenys de Munt.

BELLUGA’T
Cada divendres d’aquest mes d’agost tens la possibili-
tat de fer una classe a l’aire lliure, gaudint de la platja i 
fent exercici amb activitats variades com zumba, ioga 
o balance gràcies a l’equip de Sige Sport i C.E. Cistrells. 
L’activitat és gratuïta, només cal que portis aigua i roba 
còmoda. Consulta els horaris al web municipal.
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ESPORTS

Nous èxits del Club 
Patinatge Caldes
El Club Patinatge Caldes aconsegueix fer pòdium en els 
campionats de Barcelona, Catalunya, Espanya i en el Tro·
feu Prestige International de París

n El mesos de juny i juliol han estat plens d’èxits per a les joves 
patinadores de Caldes. Les infantils del club, Berta Llorca Sans i 
Lídia Pujol Anglada, van participar en el Campionat de Barcelona. 
Or en lliure, figures obligatòries i combinada per a la caldenca 
Berta Llorca i plata en lliure per a Lídia Pujol. Recentment han 
participat en el Campionat de Catalunya en el què novament han 
pujat al podi. Lídia com a campiona de Catalunya en lliure i Berta 
com a subcampiona en figures obligatòries.

En el Campionat d’Espanya cadet l’Anna Rabassa Guillamón va 
aconseguir la medalla de bronze. El mateix cap de setmana, les dues 
alevins del club, Jana Pujol Reverte i Aina Lafuente Graupera, van 
participar en el seu primer Campionat de Barcelona. La Jana es va 
classificar en la trentena posició i l’Aina es va classificar en la setena.

Durant la primera setmana de juliol, Paula Torrents Solé, repre-
sentant la RFEP (Real Federación Española de Patinaje) va parti-
cipar en el Trofeu Prestige Internacional aconseguint la medalla 
d’or en categoria júnior. També va competir en el Campionat 
d’Espanya júnior classificant-se en la sisena plaça. 

Durant els dies 4 i 5 de juliol, va ser la caldenca Carla Escrich Solé 
qui va competir en el Campionat d’Espanya juvenil a Covelo, on 
va aconseguir medalla de plata i el subcampionat d’Espanya ju-
venil en la modalitat de lliure. 

Èxit de participació en la primera 
edició del Triatló Terramar 
n Més de 140 atletes van participar el diumenge 6 de juliol a la 
que ha estat la primera edició de la Terramar Triatló Popular or-
ganitzada per l’Ajuntament de Caldes amb la companyia Bestrail.

Amb uns 150 esportistes, la primera edició de la Terramar Triatló 
Popular que ha recorregut camins i platges de Caldes i dels mu-
nicipis veïns, ha estat tot un èxit de participació i seguiment, ja 
que nombrosos espectadors han seguit de prop les evolucions 
dels corredors.   

En la categoria masculina els guanyadors han estat: 1r Víctor Peña 
de Santa Coloma de Gramanet, 2n Rubén Ríos de Mataró, 3r 
Xavier Mas d’Òrrius. En la categoria femenina les primeres clas-
sificades han estat: Aïda González de Mataró, Laia Cuevas del 
Masnou, i Núria Bruguera de Canet de Mar. També s’ha fet una 
categoria per equips mixtes on els primers classificats han estat 
“Els Pinets” i els segons “Runni”. Finalment en equip masculí el 
primer classificat ha estat Juan Morote. El primer classificat de 
Caldes d’Estrac ha estat Jordi Boladeres.

Torneig futbol sala Festa Major
n La 19ª edició del Torneig de futbol sala, té previst aquest 
any atorgar trofeus per categories a l’equip més golejador, al 
menys golejat i al millor jugador del torneig sènior. El torneig 
tindrà lloc del 12 al 29 d’agost, tots els dies al Pavelló Munici-
pal a les 19h. 

Team Jove, l’equip de Caldes d’Estrac

Enguany Caldes participa al torneig amb equip propi: El Team 
Jove. L’Àrea de Joventut, amb la col·laboració de l’Àrea d’Esports 
subvenciona la inscripció de l’equip al torneig i així mateix posa 
a disposició de l’equip el Poliesportiu Municipal per als entrena-
ments. Desde l’Àrea de Joventut es recalca que la idea és fomen-
tar salut i esport donant una opció d’oci alternatiu als joves.
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CULTURA

L’artista Antonio Martínez Cendán 
cedeix una de les seves aquarel·les als 
Diables de Caldes per homenatjar el 
30è aniversari del correfoc de Caldes. 
L’aquarel·la, “Correfoc”, serà la porta·
da del programa de la Festa Major

n Es tracta d’un dels actes en benefici de la Fundació Clarós que està du-
ent a terme l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. En aquesta ocasió es tracta 
d’un concert de tarda-vespre, de música clàssica, passant per diferents 
estils. El concert, estructurat en dues parts, tindrà una hora i mitja de du-
rada. Els intèrprets, en aquesta ocasió seran la soprano Montserrat Martí 
Caballé i el tenor Jordi Galan, amb Andrea Ávarez al piano. La presentació 
del concert anirà a càrrec de la soprano Mireia Casas.
El preu de l’entrada per a aquest Concert d’Estiu que se celebrarà a la 
Parròquia de Santa Maria, a les 7 de la tarda,  és de 15 €.
Venda d’entrades: De forma anticipada, en horari de 9 del matí a 2 
del migdia, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament i a 
l’Oficina de Turisme (La Fabriqueta). També es podran adquirir el ma-
teix dia del concert.

Concert d’Estiu, diumenge 
24 d’agost,  a la Parròquia 
de Santa Maria

n “Volia transmetre les sensacions del 
foc, la calor, la llum i l’ambient que es viu 
durant el correfoc, amb els seus protago-
nistes principals: els membres de la colla 
de Diables de Caldes”. Així descriu Cendán 
la idea amb la que va engegar el projecte i 
que ara és una realitat.
Un projecte que es va iniciar a l’abril i que 
s’ha fet palpable després d’una reunió en 
que l’artista lliurava el quadre a l’Àngel 

Maculet, president de la Colla de Diables, 
davant de l’alcalde i la regidora Elisabeth 
Segura. El quadre restarà exposat a l’equi-
pament de La Fabriqueta a partir del di-
lluns 28 de juliol, per a tothom qui vulgui 
apropar-s’hi.

30 anys d’història

Ja fa 30 anys des de que el correfoc de 
Caldes es va posar en marxa, i al llarg 

dels anys, amb un recorregut que s’ha 
anat consolidant, ha anat guanyant 
cada cop més adeptes. I és que el cor-
refoc, com explica el president de la 
Colla “es porta dins les venes”. És per 
això que els Diables de Caldes están 
satisfets de tot el camí recorregut que 
els ha portat a aquest aniversari, i es-
peren complir-ne molts més.

“Correfoc”, 
una aquarel·la 
que sintetitza 
30 anys de 
pólvora, foc 
i emocions

Si voleu anunciar i/o publicar qualsevol  activitat de la vostra entitat, 
envieu-nos material gràfic i un resum al correu electrònic:

premsa@caldetes.cat
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AGENDA D’ACTIVITATS DELS  MESOS D’AGOST I SETEMBRE DE 2014

7Dijous

5 h tarda, al Parc Joan Maragall
Torneig de Tennis Taula
Inscripcions a l’Espai Jove
Organitza: Espai Jove

8 Divendres

5 h tarda, al Parc Joan Maragall
Torneig de Tennis Taula
Inscripcions a l’Espai Jove
Organitza: Espai Jove

7 h tarda, a l’entarimat del 
Passeig de Caldes
Belluga’t
Classe de Sexy Style oberta 
a tothom
Organitza: Sige Sport i C.E. 
Sistrells en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes

12 Dimarts

7 h tarda, al Pavelló 
Poliesportiu Municipal
FESTA MAJOR- 2014
S’inicia el 19è Torneig de 
futbol sala
(del 12 al 29 d’agost)
L’edició d’aquest any atorgarà 
trofeus per categories: a l’equip 
més golejador, al menys golejat 
i al millor jugador del Torneig 
Sènior. 
Organitza: Àrea d’Esports 
amb el patrocini de Piccoloso 
Caldes, pizzeria

16 Dissabte

2/4 de 8 tarda, a La Fabriqueta
Inauguració de l’exposició de 
l’artista Elisa Schaar
“Mañana Rosada”
Elisa Schaar, artista 
informalista, presenta 
l’exposició “Mañana Rosada”. 
Els quadres estaran exposats 
fins el 31 d’agost i es podran 
visitar de dilluns a diumenge 
entre les 18:00h i les 20:30h
Organitza: Àrea de Cultura 
 

22 Divendres

6 h tarda, a l’entarimat del 
Passeig de Caldes
Belluga’t - Classe de Zumba 
oberta a tothom
Organitza: Sige Sport i C.E. 
Sistrells en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes

24 Diumenge

10 h matí, al Parc Joan Maragall
(de 10h del matí a 10h del 
vespre)
Fira d’Artesania i Pintura. 
El Parc Joan Maragall i la façana 
marítima acolliran les dues 
fires, on també s’hi exposaran 
joies i perfums.
Organitza: Arrels Cultura 

7 h tarda
a la Parròquia Santa Maria
Concert d’Estiu
Amb la soprano Montserrat 
Martí Caballé i el tenor Jordi 
Galan, i Andrea Ávarez al 
piano. La presentació del 
concert anirà a càrrec de la 
soprano Mireia Casas.
Venda d’entrades:  anticipades, 
en horari de 9 del matí a 2 del 
migdia, a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament 
i a l’Oficina de Turisme (La 
Fabriqueta). També es podran 
adquirir el mateix dia del concert.
Preu: 15 €, destinats íntegrament 
a la Fundació Clarós
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

29 Divendres

7 h tarda, a l’entarimat del 
Passeig de Caldes
Belluga’t
Classe de Ioga/Balance 
oberta a tothom
Organitza: Sige Sport i C.E. 
Sistrells en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes

7 h tarda, al Pavelló 
Poliesportiu Municipal
FESTA MAJOR- 2014
FINALS del 19è Torneig de 
futbol sala
Organitza: Àrea d’Esports 
amb el patrocini de Piccoloso 
Caldes, pizzeria

30 Dissabte

A partir de les 6 h tarda, a la 
platja de Caldes d’Estrac
FESTA MAJOR- 2014 
La Dormida. 21 edició
Organitza: Colla de Diables

31Diumenge

6 h tarda, a La varada
FESTA MAJOR- 2014
CURSA-EXHIBICIÓ D’OFNIS 
(Objectes Flotants No 
Identificats)
Organitza: Àrea de Joventut

SETEMBRE

 1Dilluns

7 h tarda, a La Fabriqueta
Inauguració de l’exposició: 
La Guerra de Successió i la 
pèrdua de l’Estat
Presentació a càrrec de 
Jordi Miravet, president de 
l’Associació Memorial 1714, que 
farà una xerrada entorn de la 
Guerra de Successió.
Organitza:
Associació Memorial 1714 

4Dijous

10h matí, a la Pèrgola de Can 
Muntanyà
Classe de Tai-txi oberta a 
tothom
a càrrec de Tzabar Amit
Organitza: Tzabar Amit

25 Dijous

(també el divendres 26)
De 18:30 a 20:00h a la 
Biblioteca 
Jornades de cerca de feina. 
Aprenem a buscar feina 
per Internet i a elaborar un 
currículum web
A càrrec d’Àlex Espinosa
Inscripcions a la Biblioteca 
(937 913 025). Places limitades. 
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

27Dissabte 

D’11 matí a 14h migdia
JORNADES EUROPEES DEL 
PATRIMONI
L’arribada dels estiuejants a 
Caldes d’Estrac
El passeig dels Anglesos de 
“Caldetas”, probablement 
rèplica del de Niça (Côte 
d’Azur), va ser batejat així 
a començaments del segle 
XX quan encara no estava 
urbanitzat. Feia uns 500 metres 
de llarg, des de l’esplanada del 
Balneari-Casino fins a l’actual 
Riera del Gorg. Més enllà, lluny, 
el bosc de Taltavull. 
Moltes de les cases 
modernistes del Passeig han 
desaparegut però al Catàleg de 
patrimoni hi figuren el número 
3, 4, 8, 22... i algunes del carrer 
de La Paz. L’itinerari proposat 
inclou una escenificació 
teatral de l’època daurada de 
l’estiueig.
Organitzen: Associació Arrels 
Cultura i Regidoria de Cultura 
Més informació: 93 791 18 00 i 
691 010 719 (Arrels Cultura)

Del 5 al 13 de setembre

Festa Major 
de Caldes 
d’Estrac

(consulteu programa 
específic a les pàgines 

centrals d’aquest butlletí)
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BREUS

Xai, vedella i tot tipus d’aus. A Can 
Piu es pot trobar una gran varietat 
de productes d’una qualitat immillo-
rable i a més, amb garantia de proce-
dència: tota la matèria prima prové 
de Girona i Vic, ciutats destacades 
per la qualitat de la seva oferta en el 
sector alimentari.
Amb més de 10 anys regentant el ne-
goci, la Magda és tota una experta. Va 
iniciar el negoci amb la venda de pollas-
tres i cansalada, però la remodelació del 
Mercat Municipal li ha permès ampliar 
el ventall de productes que ofereix.
Actualment, a la seva parada ofereix 
tot tipus de carn com per exemple els 
llibrets, el llom, el cabrit i el pit arre-
bossat. Especialment destacables són 
les hamburgueses d’elaboració pròpia 
i de gustos ben variats, a més de les 
d’all i julivert, es poden trobar de tot 
tipus de formatge i fins i tot, d’esca-

CARnissERiA POllERiA CAn Piu, MAgDA

libada. Per arrodonir-ho sempre té a 
punt canelons i croquetes cuinats per 
ella mateixa amb la millor qualitat del 
seu producte.
Sens dubte però, el seu plat estrella 
són les botifarres, que gaudeixen de 
molt bona reputació entre tots els 
veïns i veïnes de Caldes. I és que la 
Magda porta 10 anys col·laborant en 
la botifarrada gegantera i en altres 
activitats del municipi.
Si a tot això li afegim que Can Piu 
també ofereix pollastre a l’ast de pa-
gès  tots els dies d’estiu i els dissabtes 
de l’hivern, es comprèn de seguida 
que cap vilatà pugui resistir-se a la 
temptació de la seva oferta.
D’altra banda, Can Piu desenvolupa 
una tasca solidària important en 
col·laboració amb la Creu Roja. La 
Magda ens explica que li agradaria 
que els joves s’acostin a conèixer la 

seva parada perquè s’adonaran que 
la qualitat no és pas tan cara.

Trobareu la parada de la Magda en-
trant al Mercat a mà dreta, però si 
preferiu que us ho portin  a casa,  per 
SERVEI A DOMICILI I ENCÀRRECS 
TRUQUEU AL TEL 93 791 02 22.

Horari d’estiu: Matins: de dilluns a 
dissabte de 8:00 a 14:00h. Diumenges 
de 9:30 a 14:00h. Del 15 de juliol al 30 
d’agost reforça l’horari i obre les tar-
des de dimecres-dijous-divendres de 
17:30 a 20:30h
Horari d’hivern: Matins: de dilluns a 
dissabte  de 8:00 a 14:00h

Una oferta variada de productes de proximitat i plats casolans d’elaboració pròpia 

L’Ajuntament posa 
en marxa  el registre 
d’habitatges d’ús turístic 
n Els habitatges d’ús turístic (HUT) són habitatges cedits pel 
seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de ma-
nera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a 
una estada de temporada, en condicions d’immediata dispo-
nibilitat i amb les característiques establertes per reglament.

L’habitatge s’ha de cedir sencer i ha de complir les condicions 
següents:

• Disposar de la cèdula d’habitabilitat i satisfer en tot mo-
ment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als 
habitatges en general. 

• No pot ser ocupat amb més places que les indicades a 
la cèdula.

• Ha d’estar suficientment moblat i dotat dels aparells i 
estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en 
perfecte estat d’higiene.

Els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent co-
municació prèvia d’inici d’activitat a l’Ajuntament competent. 
A Caldes d’Estrac, per acord de la Junta de Govern de 10 de 
maig de 2014, s’ha posat en marxa el Registre d’Habitatges 
d’Ús Turístic i s’ha aprovat el model de Comunicació Prèvia 
per disposar del corresponent permís per a l’activitat que han 
de demanar tots aquells propietaris que s’hi vulguin dedicar.

L’Ajuntament ha posat en marxa un accés a la seva pàgina web, 
www.caldetes.cat, on es poden consultar les gestions neces-
sàries i es pot obtenir el model de Comunicació Prèvia que, un 
cop complimentat, s’haurà de presentar al Registre de l’Ajun-
tament per qualsevol dels mitjans legalment establerts.

Els dijous d’aquest estiu:
Art i gastronomia a Caldes d’Estrac

Oferta vàlida fins al 31 d’octubre de 2014
Una ocasió única per gaudir de l’art universal i de la bona cuina

Informació disponible a:
Oficina de Turisme de Caldes d’Estrac “La Fabriqueta” Telf: 93 791 05 88

i al Punt d’Informació Turística- Fundació Palau. Telf: 93 791 35 93
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Comencen a l’estiu. El Govern Municipal 
de CiU hi ha abocat tot el seu esforç des 
del consens amb la comunitat educativa 

per aconseguir que es pogués efectuar la rehabilitació de l’edifici 
que és tan necessària, després de molts anys sense que s’invertís 
res, més enllà de les reformes rutinàries.

Quedi clar però, que CiU no renega del que en el seu moment va 
proclamar de lluitar per aconseguir una escola nova i moderna, ni  
molt menys. Amb independència de la seva ubicació que ja es de-
cidirà quan toqui, està clar que la nova instal·lació serà necessària 
per poc que el municipi segueixi creixent. Ara però, el que més im-

portava era millorar les instal·lacions existents i fer el possible per-
què els nens i nenes de Caldes les poguessin utilitzar de seguida.

Hem escoltat la veu dels nens, la dels professors i la dels pa-
res. També les del Departament d’Ensenyament, les del repre-
sentants de les forces polítiques i també les dels qui troben 
pegues a tot i que, per sort i per convenciment, en aquesta 
qüestió, cada vegada són menys. Ha estat el Govern qui ha 
impulsat l’actuació que ara es comença i ens en sentim molt 
satisfets. Tant de bo, entre tots, ben aviat puguem concloure 
el que aquest estiu comença.

Reformes a l’Escola

El mite del poble confrontat en dos bàndols

GRUPS MUNICIPALS

LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

Dos taüts negres i dos de blancs. Pep Coll.
(NOVEL·LA)
Barcelona: Proa, 2013. 

La matança d’una família de 
masovers a Carreu l’any 1943 
va commocionar les masies 
i els pobles veïns d’aquest 
racó del Pallars Jussà. La no-
tícia de l’assassinat múltiple 
no va arribar gaire més lluny. 
En una època en què calia 
donar la imatge que la “nu-
eva España” era un paradís 
de pau, la censura va fer ca-
llar la premsa. Setanta anys 
després, Pep Coll investiga 
els secrets d’aquest fet esfe-
reïdor que va marcar la seva 
infantesa a Pessonada. 

D’entrada, és una història molt semblant a la famosa matan-
ça de Kansas, novel·lada per Truman Capote, però les conse-
qüències del crim del Pallars van ser diametralment oposa-
des: la premsa va oblidar el cas, i la justícia franquista no va 
saber, o no va voler, resoldre’l. A partir del relat biogràfic dels 
personatges reals que van intervenir en els fets, Pep Coll ens 
ofereix una novel·la excepcional, rotunda i absorbent. Sens 
dubte, la seva obra més personal.

En els mites es recreen, a través de faules o ficcions 
al·legòriques, els fets primordials que, suposadament, 
donen explicació i fonament  a les creences, costums, 
etc. d’una comunitat. De vegades. aquests mites –ba-

sats o no en històries antigues, deformades amb el pas del temps– són utilitzats 
per algú en favor dels seus interessos i en contra del, o dels, possibles adversaris. 
Mal estil, en el qual el PSC de Caldes d’Estrac no vol caure.
Vegem algun d’aquests mites. El primer és que Caldes és un poble on els ciuta-
dans estan dividits en dues opcions polítiques, enfrontades d’una manera visceral 
i agressiva. Dues? No és cert! A Caldes sempre hi ha hagut més de dos i més de 
tres grups polítics, com correspon a qualsevol col·lectiu social. Sovint aquests 
grups (certament, més minoritaris que PSC i CiU) han presentat candidatures a 
les eleccions locals, fet que els dóna, si cal, més visibilitat i rellevància com a part 
del poble que són. Un altre mite que reapareix amb força de tant en tant –i més 
sovint del que caldria– és el suposat “odi fratricida” que anima els dos grups prin-
cipals: un odi que té com a finalitat la destrucció de l’oponent, i com a principal 

mitjà la desqualificació gratuïta. Qui pateix aquesta mena d’odi queda limitat en la 
seva tasca de govern, tot centrant-se  en fer oposició de l’oposició. Si realment es 
preocupés d’exercir les seves funcions quan li toca governar, no perdria el temps 
carregant pólvora contra els demés, sinó que tractaria de convèncer tothom per 
la seva bona gestió. 
Doncs bé: aquest no és ni serà mai l’estil del PSC de Caldes: des del primer dia ens 
vam proposar no jugar el joc de la crispació, sinó presentar propostes constructives 
(constructives per al poble, s’entén, no per a benefici de cap partit polític concret). 
Alguns ens han retret aquest –deien– excés de bonisme o de candidesa. Els qui 
assisteixen als plens, però –o els qui llegeixen l’Opinions– saben que no hi ha tal 
candidesa: els qui assisteixen als plens –o els qui llegeixen l’Opinions– han pogut 
comprovar que defensem les nostres posicions amb tota l’energia –això sí, sense 
faltar. La nostra línia de conducta durant el temps que portem de legislatura així ho 
certifica. I així volem continuar: com deia el proverbi, “suau en la forma, fort en el 
contingut”. De cap altra manera no ens trobaran, perquè, definitivament,  no creiem 
en la confrontació visceral ni en la incorrecció com a arma política.

Per saber-ne més:
http://bibliotecacanmilans.blogspot.com  Tamara Alfaro. Marta Torrents
A/e: b.caldese.cm@diba.cat

15




