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PORTADA és una publicació editada pel Servei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es distribueix de forma gratuïta a totes 
les llars del municipi. Si detecteu qualsevol anomalia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament (937 910 005)

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.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

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

A les pàgines interiors trobareu àmplia informació sobre les activitats 
municipals recents més destacades. Com sempre, la revista Portada re-
cull les notícies que ja hem anat publicant a la pàgina web municipal i 
n’aporta de noves amb tractament més ampli. 

Demano la vostra atenció sobre les que fan referència als actes i activi-
tats que es preparen per al mes de desembre en què novament s’ajunten 
les de la nostra Festa Major d’Hivern amb les pròpies del cicle nadalenc, i 
també sobre les que expliquen què s’han fet durant les darreres setmanes 
de novembre.

També hi podreu llegir referències a dues notícies que han tingut el seu 
ressò als mitjans de comunicació. La que tracta sobre un presumpte cas 
d’apropiació indeguda de fons per part d’un agent de la Policia Local, 
que per força no pot aportar detalls perquè es troba en fase d’instrucció 
judicial, i la que explica l’expedient sancionador per incompliments greus 
que l’Ajuntament ha incoat al titular del Balneari de la Platja (Hotel Colón) 
que podria comportar el rescat de l’actual concessió.

En ambdós casos, vull fer arribar un missatge de tranquil·litat i confiança 
als veïns i veïnes de Caldes, en el sentit de que tinguin per segur que 
s’està fent tot el que cal per esclarir els fets i prendre les decisions que 
correspongui per a salvaguardar els interessos del municipi i de les seves 
institucions i en especial, la de la nostra Policia Local que, en cap cas, pot 
veure emmascarat el seu prestigi i capacitat professional per un incident 
puntual que, com he dit, està en fase de resolució.

No vull acabar l’escrit sense fer constar la satisfacció que per a l’Ajun-
tament de Caldes ha representat la recent inauguració de l’IES Esteve 
Albert a la zona de Montalt Nou de Sant Vicenç del Montalt. Un institut 
que ha estat llargament reivindicat i perseguit també per aquest Ajunta-
ment, des de que el llavors regidor Miquel Gonzàlez va iniciar els  tràmits 
fins als més recents, duts a terme per la regidora Elisabet Segura i que  
han culminat amb la posada en marxa de la nova instal·lació. 

Finalment, només em queda desitjar a tots els caldencs i caldenques unes 
bones festes de Santa Llúcia i Nadal, no sense recordar-vos que abans, el 
diumenge 20 de desembre, tenim tots una cita ineludible amb les urnes, 
per a participar en les eleccions generals a les Corts Espanyoles. Votar no 
és obligatori, però com deien els entesos, és aconsellable.
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EN PORTADA

n El Ple del 26 d’octubre va aprovar per unanimitat les Ordenances Fiscals per al 2016 
que com a principal novetat inclouen la pujada del 2,83% de mitjana dels valors de 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Aquest increment és el resultat de rebaixar el tipus de l’impost del 0,92 al 0,88 que 
s’ha aprovat enguany. D’aquesta manera s’aconsegueix disminuir l’impacte que tindria 
si es mantingués, atès que cada any s’apuja per llei el valor cadastral dels immobles un 
10%. Així ho va explicar l’alcalde, dient que aquest és el màxim que semblava prudent 
apujar i va posar d’exemple el que significaria per a un veí que fins ara pagava 600€. 
Un increment de 18€, és a dir 618€ l’any 2016, repartit en quatre rebuts trimestrals de 
4,3€ cadascun.

Cal dir que el vot unànime dels grups polítics és fruit del procés negociador previ 
que s’ha seguit, que ha permès consensuar que la major recaptació que s’obtindrà 
(uns 42 mil €) es destini majoritàriament a finalitats socials i també que s’inclourà un 
descompte especial per a les famílies monoparentals equivalent al que ja gaudeixen 
les famílies nombroses i les que estan en situació de risc. Així ho va explicitar l’alcalde 
i els respectius portaveus dels partits en les seves intervencions.

Així, Joaquim Arnó, en nom del Govern Municipal i de CiU, va ressaltar la importància 
d’haver arribat a un acord entre tots els grups municipals per fer una bonificació a les 
famílies monoparentals i incrementar els recursos destinats a acció social i també el 
consens en totes les altres Ordenances Fiscals, la majoria de les quals queden intactes 
només amb alguna variació de redacció legal i administrativa.

Rosa Pou, en nom d’ERC va mostrar l’acord del seu grup dient que “Estem a favor 
ja que hem arribat a un acord i s’ha acceptat la subvenció de caire social vinculada 
a l’IBI”, mentre que Joan Baró del PSC també va mostrar-se a favor de les decisions 
preses: “sobretot en el fet de que es destinin recursos a beneficis socials”.

Després d’aquestes consideracions es va passar a la votació del punt, que va quedar 
aprovat per unanimitat.

Unanimitat entorn la 
política fiscal per al 2016: 
només puja l’iBi un 2,8% i es 
congelen els altres impostos

EL PLE AProvA 
donAr SUPort 

AL PrESidEnt 
MAS i ALS ALtrES 
iMPUtAtS PEL 9n

n El Ple del 26 d’octubre va apro-
var la moció de suport al presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas, 
l’exvicepresidenta Joana Ortega, i 
la consellera Irene Rigau, encau-
sats per haver posat les urnes al 
procés participatiu sobre el futur 
polític de Catalunya el 9 de no-
vembre de 2014.

Després de ser llegida, la moció 
va ser aprovada per 9 vots a fa-
vor de CiU i ERC, i els 2 vots en 
contra del PSC.

El text de la proposta aprovada 
denuncia el que considera com 
una pràctica poc democràtica de 
l’Estat que “fa ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis 
polítics contra representants elec-
tes per impulsar processos demo-
cràtics”, així com la  “judicialitza-
ció” del procés polític que es viu 
a Catalunya.

La moció aprovada també consi-
dera del tot inacceptable la nota 
de premsa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya i del Con-
sell del Poder Judicial contrària al 
dret dels ciutadans de Catalunya a 
manifestar lliurement i de manera 
pacífica la seva opinió en defensa 
dels imputats a les portes dels Jut-
jats de Barcelona.

En el torn d’intervencions, el grup 
municipal de CiU va voler desta-
car el punt sisè de la moció, que 
feia referència al compromís de la 
corporació local amb el dret de-
mocràtic de decidir del poble de 
Catalunya.

L’acord s’enviarà al president de la 
Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament 
de Catalunya, a les entitats del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, al Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya 
i als mitjans de comunicació.
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EDUCACIÓ

El departament 
d’Ensenyament 
compromet una 
aportació significativa 
per a l’escola el 2016 

n En el decurs de l’acte d’inauguració de l’IES 
Esteve Albert, ubicat a Sant Vicenç de Montalt i 
que acull els alumnes de Caldes, que va tenir lloc 
el dissabte 28 de novembre, Antoni Llobet, res-
ponsable dels centres públics del Departament 
d’Ensenyament, va anunciar en presència de la 
consellera Irene Rigau, de l’alcalde de Caldes i de 
la Direcció del Centre, el compromís d’incloure 
al RAM del 2016 el projecte de millora i adequa-
ció d’una nova planta de l’edifici que no es va 
poder executar el 2013 per qüestions de planifi-
cació pressupostària del propi Departament.

Aquesta actuació pendent estava inclosa en un 
projecte de rehabilitació total de l’edifici que per 
manca de pressupost del Departament va redac-
tar l’Ajuntament i que estava previst es financés 
amb càrrec a la dotació del 2013-2017 del PUOSC 
(Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) que la 
Generalitat destina a les corporacions locals per 
a obres en matèries de la seva competència i que 
en el cas de Caldes,  l’Ajuntament, per decisió 
pròpia, havia demanat es destinés íntegrament a 
les necessitats de l’escola de Caldes.

El pressupost rondava els 400mil € i davant la 
suspensió del PUOSC per acord del Parlament 
de Catalunya, l’Ajuntament i el Departament va-
ren acordar un conveni de col·laboració alterna-
tiu, amb aportació de 120mil €, que va permetre 
l’arranjament de la façana i de la segona planta 
del centre escolar l’estiu del 2013, però que va 
deixar en suspens les altres previsions, una de les 
quals serà la que el director general va anunciar 
que es realitzarà el 2016.

Reformes a l’escola, constants però no del tot 
suficients

Des de la reforma de la coberta que es va fer el 
2004, fins a les de la façana i la segona planta 
de l’estiu del 2013, passant per les d’instal·lació 
d’energia solar tèrmica el 2009, les d’adequació 
de les sortides d’emergència del 2010, i les dels 
lavabos i finestres del 2012, l’Ajuntament ha efec-
tuat una vintena d’actuacions específiques en els 
darrers anys per valor de més de 400mil €, per 
intentar adequar una instal·lació que en molts 
del seus aspectes es pot considerar obsoleta per 
raó de la seva antiguitat (més de 40 anys).

Igualment, a més, l’Ajuntament, sempre ha man-
tingut el seu suport a tot el que representa el 
centre escolar i les dinàmiques que li són prò-
pies, assumint, entre d’altres aspecte,  els costos 
del manteniment del centre amb personal con-
tractat i amb actuacions puntuals dels Serveis 
Municipals, a part de col·laborar econòmica-
ment i logística, amb les activitats extraescolars, 
esportives i organitzatives de les diferents enti-
tats que formen part de la comunitat educativa.

n El passat 26 de novembre, l’alcalde i la regidora d’Ensenyament es van reunir amb 
les representants de l’AMPA de l’Escola Sagrada Família amb l’ànim de fixar posicions 
per aconseguir una millora efectiva de les instal·lacions del centre escolar. 

La reunió que va ser demanada per l’AMPA venia precedida per la campanya infor-
mativa que aquesta entitat havia fet amb els pares i mares de l’escola, amb recollida 
de signatures inclosa, per a comentar les deficiències més significatives de l’equipa-
ment i per a buscar les solucions necessàries.

La reunió va servir, entre d’altres coses, per enumerar els dèficits que presenta el 
centre, la major part producte de l’antiguitat de l’edifici, i per avaluar les mesures a 
emprendre per part de l’Ajuntament en aquelles qüestions que són de la seva com-
petència, ja que la titularitat és del Departament d’Ensenyament.

Per la seva part, l’Ajuntament va refermar davant l’AMPA el seu compromís polític i 
institucional amb l’escola, explicant les actuacions que s’hi han portat a terme en els 
darrers anys i també anunciant noves mesures en l’organització del servei de mante-
niment del centre i en la resolució d’alguns dels problemes detectats, com ara el de 
l’aigua calenta a la cuina i laboratoris, que ja compta amb un projecte aprovat que 
està previst executar durant les pròximes vacances de Nadal o el del manteniment 
de l’equip informàtic que, tal i com s’havia acordat, assumirà l’Ajuntament.

L’Ajuntament, igualment, va donar compte de les gestions que es venen fent de ma-
nera habitual amb el Departament d’Ensenyament i en concret, va explicar que s’havia 
enviat un escrit demanant-li la inclusió de les obres de reforma necessàries al progra-
ma RAM (reforma, ampliació, millora) que el Departament enllesteix de cara al 2016.

La reunió va servir també per a fixar procediments de seguiment de les mesures 
adoptades per la Regidoria d’Ensenyament en relació a qüestions puntuals de man-
teniment que, en principi, haurien de ser suficients per a resoldre problemàtiques de 
neteja i mal funcionament que l’AMPA ja havia detectat.

Convocatòria immediata del Consell Escolar Municipal

Aquest va ser un altre dels temes tractats a la reunió: la conveniència de conèixer i 
debatre entre tots els membres de la comunitat educativa caldenca les problemàti-
ques que s’han detectat en el centre i les mesures que cal adoptar per a aconseguir 
la seva resolució. De fet, segons va explicar Beth Segura, regidora d’Ensenyament, 
si no s’ha convocat aquest òrgan col·legiat des de l’inici de curs és perquè s’està en 
procés de renovació dels representants de cada estament que en forma part, tal 
com marca la legislació després d’una convocatòria d’eleccions municipals com la 
que hi va haver a principis de l’estiu passat. 

L’AMPA i l’Ajuntament decidits 
a millorar les condicions 
de l’Escola de Caldes
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EDUCACIÓ

L’Àrea d’Ensenyament 
continua treballant per donar 
facilitats a totes les famílies
Aprovat el primer atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar

n Seguint amb l’objectiu de fer accessible l’educació 
a tots els infants, l’Àrea d’Ensenyament ha dut a terme 
la tramitació de sol·licituds referents a la convocatòria 
d’ajuts individuals de menjador escolar oferta pel Con-
sell Comarcal del Maresme per al curs 2015-2016.

Després del període de presentació de sol·licituds i 
de fer el barem dels expedients, l’Àrea d’Ensenyament 
ha aprovat el primer atorgament d’ajuts individuals de 
menjador escolar als infants i joves de Caldes que, de-
gut a la seva situació familiar, econòmica i social podi-
en requerir-los.

De les 54 sol·licituds presentades, en aquest  primer 
atorgament se n’han resolt un total de 36, de les quals 
22 han estat aprovades, cosa que representa un import 
total de 12.620,10 euros.

Cal esperar ara el segon atorgament que depèn del De-
partament de la Generalitat de Catalunya i del  Consell 
Comarcal del Maresme i en el que es resoldran les 18 
sol·licituds restants.

Uns 250 joves participen a les jornades de l’ESPLAC
La formació i les activitats de lleure com l’arrossada popular van ser els protagonistes 
de la trobada que es va celebrar el 14 i 15 de novembre a Caldes

n Després de setmanes de 
preparació, la trobada anual 
de monitors de lleure de la 
demarcació de Barcelona dels 
esplais adherits a la Fundació 
ESPLAC (Esplais Catalans) ce-
lebrada a Caldes el 14 i 15 de 
novembre va resultar un èxit. 
Uns 250 joves d’entre 18 i 22 
anys hi van participar, però 
a més van poder gaudir d’un 
munt d’activitats preparades 
a diferents llocs del municipi.

Segons Martí Solà, de la co-
missió que va organitzar la 
trobada de la Fundació ES-
PLAC, “Fem una valoració 
molt positiva. És el primer 
cop que celebràvem la tro-
bada en un poble i estem 
molt contents de com se’ns 
ha acollit a Caldes. Els par-
ticipants també han tret una 
conclusió molt positiva de la 
jornada, tant amb els contin-
guts formatius com amb els 
llocs i equipaments destinats 
a les activitats”.

I és que, a més de la principal 
de les activitats, que va ser la 
formació realitzada a l’Escola 
Sagrada Família durant tot el 

dia del dissabte, els joves van 
poder gaudir d’un munt de 
propostes de lleure. Dissabte 
a la nit, es va realitzar un cor-
rebars per tot el municipi, i a 

partir de les dotze de la nit, un 
concert a càrrec de DJ Caspa 
que es va celebrar al Pavelló 
Municipal. En aquest sentit 
Solà ha destacat el bon con-

trol que va realitzar la Policia 
Municipal durant tota la nit.

Diumenge al matí, les acti-
vitats de circ celebrades al 
parc Maragalli i el torneig de 
vòlei a la platja dels Tres Mi-
cos van ser els protagonistes, 
però sens dubte l’acte estrella 
va ser l’arrossada popular, ce-
lebrada a l’esplanada de Can 
Muntanyà. Més de 300 perso-
nes es van entaular per com-
partir junts un dinar que va ser 
elogiat per tots els assistents.

Des de l’Ajuntament es valora 
molt positivament que l’en-
titat ESPLAC hagi triat Caldes 
d’Estrac per a organitzar-hi la 
trobada anual de monitors i 
monitores de lleure del sector 
Barcelona, ja que ha estat un 
impuls important a l’hora de 
promocionar el municipi. En 
aquest sentit, des de l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament es vol 
agrair als comerços i restaura-
dors Tête-à-Tête, La Quadra del 
Mar, Soletico, La Cala, Pa i Café 
i La Paella Viatgera, la seva col-
laboració que ha permès donar 
una bona rebuda a tots els par-
ticipants de la jornada.
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ACTUALITAT

Comunicat de l’Ajuntament
n En relació a la notícia publicada en 
un mitjà de comunicació digital sobre 
una investigació judicial que implicaria 
agents de la Policia Local de Caldes d’Es-
trac, i que ha estat també reproduïda i 
escampada per les xarxes socials, l’Ajun-
tament de Caldes vol, primer, enviar un 
missatge de serenitat i tranquil·litat a 
la ciutadania en relació amb les actua-
cions del Cos de Policia Local i segon, 
desmentir la literalitat de la notícia que 
barreja dades amb opinions subjectives 
i que dóna per certes hipòtesis que en 
aquests moments encara estant en fase 
d’instrucció i recollida d’informació.

Per aquests motius, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac vol transmetre als ciu-
tadans les següents consideracions:

PRIMERA.-  És rigorosament cert que 
s’ha obert una investigació judicial, per 
una presumpta apropiació temporal 
indeguda, en base a una denúncia pre-
sentada en el seu moment pel cap de la 
Policia Local de Caldes d’Estrac davant 
la Comissaria dels Mossos d’Esquadra 
de Mataró. Paral·lelament, el cap de 
Policia també va posar els fets en co-
neixement del Govern de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac. 

SEGONA.- De manera immediata, l’Al-
caldia va decretar la incoació d’un ex-

Sorea i 
Ajuntament 
ajuden famílies 
en situació 
vulnerable
n L’aportació de Sorea ha estat fruit de 
l’acord de col·laboració signat durant el 
mes de març entre l’Ajuntament de Cal-
des i l’empresa,  per tal de fer front a la 
pobresa energètica.

Concretament la companyia ha aportat 
4.000 euros a fons socials destinats a 

pedient d’investigació per a determi-
nar, primer, l’autenticitat de les sospites 
que es contenien a la denúncia i segon, 
les responsabilitats que se’n poguessin 
derivar. Aquest expedient s’ha instruït 
durant dos mesos i després de les pre-
ceptives declaracions dels implicats i 
testimonis, s’ha hagut de deixar en sus-
pens per raó de les diligències judicials 
que s’estan portant a terme i sense que, 
per ara, s’hagi pogut determinar cap 
evidència.

TERCERA.-  Totes aquestes actuacions 
van ser comunicades, explicades i va-
lorades oportunament i de manera im-
mediata amb els portaveus dels grups 
municipals de l’Ajuntament de Caldes.

QUARTA.- A la vista de la publicació 
de la notícia el passat 22 de novembre 
i del relat que s’hi conté, l’Ajuntament 
de Caldes s’ha presentat davant el Jut-
jat d’Instrucció de Mataró que porta la 
investigació del cas per a comprovar la 
veracitat del que s’explica i ha pogut 
determinar que es tracta d’una filtra-
ció parcial i malintencionada que bar-
reja fets provats amb sospites no de-
mostrades i que per tant, de moment 
i mentre no es demostri el contrari, no 
mereix cap credibilitat.

CINQUENA.-  Precisament basant-se 
en aquesta certesa, l’Ajuntament de 
Caldes ha decidit personar-se com a 
acusació particular en aquest cas que, 
cal recordar, es troba ara mateix en fase 
d’instrucció i per tant, sense cap reso-
lució expressa del Jutjat en cap sentit i 
també, ha decidit obrir un nou expedi-
ent informatiu per a determinar si hi ha 
aportacions noves als fets denunciats 
originàriament que puguin incidir en les 
resolucions fins ara adoptades.

SETENA.- Atesa la naturalesa dels fets 
i el necessari i obligat respecte a l’ho-
norabilitat de les persones i al procedi-
ment judicial en marxa, l’Ajuntament de 
Caldes no divulgarà cap dada d’aquesta 
qüestió ni entrarà en cap debat públic 
ni mediàtic. Des de l’inici, s’ha actuat 
amb total respecte a la legalitat i amb 
l’obligada discreció que la investiga-
ció judicial aconsellava. Quan aquest 
procés arribi al seu final, l’Ajuntament, 
llavors sí, actuarà amb conseqüència i 
adoptarà les mesures que es considerin 
adequades, prèvia consulta amb tots 
els grups polítics municipals, per rela-
tar-ho i explicar-ho també públicament 
per a coneixement de tots els ciuta-
dans i ciutadanes de Caldes, com és la 
seva obligació.

la població en situació de risc. Aquesta 
ajuda s’ha aplicat durant el 2015 sobre el 
cànon fix de la quota de l’aigua i forma 
part d’un seguit d’actuacions estipula-
des al protocol, com el compromís de 

no tallar el subministrament sempre i 
quan es tingui coneixement de la situa-
ció de pobresa energètica.

Signatura del conveni realitzat durant el mes de març
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ACTUALITAT

En marxa un expedient sancionador per 
incompliments greus al balneari de la platja
Es planteja el rescat de la concessió

n Després que l’any passat ja es tramités un expedient informatiu per 
incompliments greus en l’explotació i gestió del balneari situat dins 
l’Hotel Colón a la platja de les Barques de Caldes, enguany, per De-
cret d’Alcaldia del 15 d’abril, l’Ajuntament va obrir un segon expedient, 
després de conèixer el contingut de les actes d’inspecció de l’Agència 
Catalana de Salut Pública que denunciaven greus deficiències sanitàries 
i decretaven el tancament provisional de les instal·lacions.
Posteriorment la major part es van resoldre i es va poder reobrir l’es-
tabliment, però de la inspecció que se’n derivà, es van posar de relleu 
noves, reiterades i greus infraccions que han comportat la incoació de 
l’expedient sancionador que ara es tramita.
Aquests incompliments fan referència a les desconnexions no refetes 
del subministrament d’aigua termal i d’aigua del mar, que no s’estan uti-
litzant i que han comportat que a nivell d’explotació l’establiment hagi 

perdut la qualificació de balneari termal i de talassoteràpia per passar a 
ser considerat un spa urbà, malgrat es faci publicitat del contrari.
A aquestes irregularitats ja suficientment greus per si mateixes, a més, 
cal afegir-hi l’incompliment reiterat de les obligacions tributàries del 
balneari, que a hores d’ara ja deu a les arques municipals més de 65mil € 
corresponents a cànons i tributs no satisfets des de l’any 2012.
Segons s’explica al decret d’incoació de l’expedient sancionador, les ir-
regularitats detectades poden ser qualificades com a infraccions molt 
greus segons el que determina el plec de condicions de la concessió. Tant 
és així que poden comportar, cadascuna, sancions econòmiques de 601 a 
6.000 € i també són causes de resolució i rescat de la concessió.
L’Ajuntament de Caldes contempla aquesta opció com a possible, de 
manera immediata, perquè es creu del tot inapropiada l’explotació de-
ficient que s’està fent del balneari, molt allunyada de les expectatives 
inicials, i que està perjudicant notablement el prestigi que el municipi 
vol tenir com a destinació termal de primera magnitud.
A més, des de l’Ajuntament es consideren esgotades les vies de diàleg 
que fins ara s’han mantingut amb els responsables de la concessió, que 
de manera reiterada han anat incomplint totes les promeses que han 
formulat d’arranjament i de solució dels problemes, quan se’ls ha re-
querit al respecte.
No obstant això, i al marge de les sancions que es derivin de l’expedi-
ent, l’Ajuntament ha requerit novament a la societat STELGROC, titular 
de la concessió, per a que repari immediatament les deficiències i per 
a que mentre no ho faci, s’abstingui de divulgar publicitat enganyosa 
sobre els serveis que ofereix als mitjans de comunicació i a les xarxes 
socials. De fet, l’Ajuntament ja ha retirat de la seva pàgina web les refe-
rències al balneari fins que no es regularitzi la situació.

n Durant la seva visita a les 
instal·lacions la consellera ha es-
tat acompanyada pels alcaldes 
dels dos municipis: Miquel Àn-
gel Martínez i Joaquim Arnó a 
més d’altres autoritats i públic 
en general.
Enric Torres, director de l’IES 
Sant Vicenç,  va ser l’encarregat 
d’obrir els parlaments mostrant 
la seva satisfacció davant la re-
alitat del nou institut “un esde-
veniment com aquest dignifica 
l’ensenyament” va subratllar. Tot 
seguit un grup d’alumnes va ofe-
rir un recital de poemes d’Este-
ve Albert fent un senzill home-
natge a l’autor que ha donat el 
nom a l’institut.
L’alcalde de Sant Vicenç, Miquel 
Àngel Martínez,  va centrar-se 

La consellera irene rigau 
inaugura oficialment el nou 
iES de Sant vicenç i Caldes
L’acte es va celebrar el dissabte 28 de novembre 
al matí tot i que les noves instal·lacions ja es 
van posar en funcionament a l’inici de curs

en el fet de que la realitat del 
nou institut ha estat pel seu 
municipi “Una autèntica festa. 
Després d’un treball important 
al darrere, per fi s’ha donat llum 
a un equipament, que és una in-
versió de futur i ajudarà a cons-

truir una societat més justa i co-
hesionada”. Martínez també va 
agrair a la Generalitat “ l’aposta 
decidida per l’educació, tot i els 
moments de crisi, que significa 
la construcció del nou centre”.

La consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau, va tancar els parla-
ments amb un discurs de felici-

tació dirigit a tots els agents que 
han treballat i han posat la seva 
empenta per aconseguir l’equi-
pament: des dels alumnes i les 
seves famílies, fins la comunitat 
educativa com també els muni-
cipis implicats en el projecte. “És 

un centre destinat als joves de 
tota la contrada” va destacar Ri-
gau, que va fer una menció espe-
cial als alcaldes de Caldes d’Es-
trac, Arenys de Munt i Arenys 
de Mar, presents durant tots els 
parlaments. Rigau també va des-
tacar la importància d’aconseguir 
que el màxim nombre de perso-
nes puguin donar continuïtat als 
seus estudis després de l’ense-
nyança obligatòria. “Actualment, 
a la societat de la informació en 
què vivim, se’ns ha llençat un rep-
te i qui no estigui format, difícil-
ment tindrà un bon futur”.
Actualment l’IES Esteve Albert 
acull 420 alumnes, 106 dels 
quals provenen de Caldes d’Es-
trac. El centre va començar a 
construir-se el 2013 amb l’ob-
jectiu d’acollir els alumnes pro-
vinents de les escoles de Sant 
Vicenç i Caldes que fins llavors 
acudien a l’IES de Sant Andreu 
de Llavaneres o al d’Arenys de 
Mar. Es calcula que ha suposat 
una inversió d’uns 6.000.000 
euros, amb els que s’ha edificat 
un conjunt de més de 6.000m2, 
dels quals la superfície construï-
da és de 3.300m2.
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Els projectes del Patronat Mercè torras
i de Can vidal cremen etapes

n A principis d’any, l’Ajuntament va sol-
licitar l’ajuda de la Diputació per poder 
realitzar un estudi tècnic i econòmic que 
certifiqués la viabilitat de les dues promo-
cions d’habitatge públic protegit que des 
de fa temps tenia plantejades a partir de 
la disponibilitat de dues finques urbanes, 
la del Patronat Mercè Torras al carrer Ca-
llao i la de Can Vidal, al Camí Ral, l’una, 
de propietat privada d’una fundació amb 
participació municipal i l’altra, ja integrada 
de ple en el patrimoni públic municipal.

Actualment, ambdues finques estan edi-
ficades, però els edificis existents no són 
adequats als nous usos a que es propo-
sen destinar i presenten serioses defici-
ències estructurals que aconsellen una 
ràpida intervenció abans no s’ocasionin 
majors desperfectes.

La idea bàsica dels projectes és la de des-
tinar-los a habitatges protegits que donin 
resposta a les necessitats socials detec-
tades al municipi: als joves que busquen 
el seu primer habitatge, a la gent gran 
que necessita assistència i viu sola o en 
parella en un habitatge excessivament 
gran i poc adaptat, i a la gent que perd el 

La Diputació de Barcelona ha enllestit l’estudi de viabilitat

seu habitatge per raons diverses (desno-
naments). Aquesta resposta a la demanda 
es concretaria d’acord amb dos principis: 
l’ús temporal i la rotació, en funció de les 

necessitats dels col·lectius que en po-
dran ser usuaris.

Igualment cal entendre que l’impuls mu-
nicipal als dos projectes, també es justifi-
ca en l’ús públic que es donaria a les res-
pectives plantes baixes dels dos edificis. 
En el cas del Patronat Mercè Torras habi-
litant-la com a casal per a la gent gran i 
en el cas de Can Vidal, com a centre de 
salut i d’assistència primària. 

L’estudi que la Diputació ha lliurat a 
l’Ajuntament, contempla totes aquestes 
hipòtesis i també tots els paràmetres 
tècnics (11 habitatges i un local públic al 
Patronat M. Torras i 22 habitatges i locals 
públics a Can Vidal), administratius, jurí-
dics, i sobretot de finançament, necessa-
ris per a concloure que es tracta de dues 
promocions perfectament possibles i 
viables que només necessiten de l’im-
puls municipal que les faci possibles, ja 
que per si mateixes ja disposen d’impor-
tants condicions favorables de partida 
com són la seva accessibilitat, proximitat, 
adequació i versatilitat.
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n La proposta d’adhesió al manifest, pre-
sentada pel grup d’ERC, en nom de la Pla-
taforma ciutadana constituïda a Arenys 
de Mar el 13 de juliol, va ser un dels punts 
més debatuts del Ple del 26 d’octubre i es 
va aprovar amb els vots favorables d’ERC 
i PSC i l’abstenció de CiU.

La moció feia referència al nou Pla d’ac-
tuacions al litoral del Maresme publicat 
pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient. Un projecte que té com a 
objectiu la regeneració de les platges de 
la comarca i que comporta una inversió 
de 50 milions d’euros durant 15 anys, dels 
quals una trentena aniran a càrrec del 

n Els tres grups municipals que confor-
men l’Ajuntament van aprovar per una-
nimitat durant el passat ple del 26 d’oc-
tubre, la moció de suport a l’acollida de 
la població refugiada provinent dels con-
flictes bèl·lics,  proposada pel Fons Ca-
talà de Cooperació, l’Associació Catalana 
de Municipis i la Federació de Municipis 
de Catalunya.

CiU, ErC i PSC  es 
posen d’acord per 
donar suport a 
l’acollida de refugiats 
provinents dels 
conflictes armats
L’Ajuntament crearà una 
comissió especial per a 
determinar els detalls

Segons dades de l’ACNUR, durant aquest 
2015, es calcula que són 322.000 les per-
sones que s’han vist forçades a creuar la 
Mar Mediterrània, és per això que en la 
proposta es recull una sèrie d’actuaci-
ons per millorar la situació dels refugiats 
i oferir una acollida digna i coordinada. 
Aquestes accions van des d’instar el Go-
vern espanyol a augmentar de 6 mesos a 
24 el període d’acollida en funció de la 
vulnerabilitat de cada persona que de-
mana asil, fins a demanar al Govern de la 
Generalitat que actualitzi  –a l’alça–, la 

dotació pressupostària del Pla Internaci-
onal d’Acollida a Catalunya.

A nivell municipal el text de la moció 
aprovada parla de posar en marxa el 
servei d’acollida i de definir quin suport 
–serves i/o infraestructures–,  pot ofe-
rir el municipi. Tots els grups municipals  
van votar a favor de la proposta, tot 
remarcant la conveniència d’actuar en 
coordinació amb els altres ajuntament i 
amb el Consell Comarcal del Maresme.

En aquesta línia, l’alcalde Joaquim Arnó  
va explicitar que de manera immediata 
es reuniria amb els portaveus dels grups 
municipals per a concretar les accions a 
emprendre i per crear una comissió es-
pecial municipal d’acollida a Caldes en 
coordinació amb el Fons Català de Co-
operació i altres institucions implicades.

Arnó va anunciar que ben aviat es faria 
una reunió amb els portaveus dels tres 
grups per començar a treballar tots els 
aspectes de la moció.

L’Ajuntament s’adhereix al “Manifest 
per un nou model de gestió del litoral”

pressupost estatal, a l’espera d’obtenir fi-
nançament els quasi 20 milions restants. 
Els treballs consistirien en una aportació 
de sorra de quasi 4,8 milions de m3 que 
s’afegirien als que es van col·locar fa una 
dècada, però aquest cop construint tam-
bé  22 espigons de diferent mida i dis-
posició que permetrien assegurar la seva 
permanència i destinant també uns 700 
mil € anuals a feines de manteniment.

En el cas concret de Caldes, l’obra prin-
cipal prevista és la del recreixement dels 
actuals quatre espigons els quals, junta-
ment amb el de la Varada, conformarien 
el retorn a la configuració de la platja cal-

denca que hi havia abans de la massiva 
aportació de sorra de fa uns anys.

Rosa Pou, portaveu d’ERC, va iniciar el 
debat explicant que el seu grup no es 
posicionaria ni a favor ni en contra de 
que es refacin els espigons, però sí en el 
fet de que és “necessari crear una taula 
de debat en la que hi hagi més consens, 
especialment dels actors implicats”.  

Al seu torn, Joaquim Arnó, en nom de CiU 
va exposar que estaven d’acord amb el 
fons del que planteja la moció però no en 
alguns dels seus punts, especialment els 
que parlen de no executar les obres enca-
ra. Segons va dir Arnó, “el projecte inclou 
els estudis ambientals que ha fet la UPC 
que garanteixen que les coses es fan bé, 
i no estem en contra que els trams més 
conflictius s’estudiïn més i a consciència, 
però pensem que no s’ha d’aturar tot el 
projecte perquè és endarrerir més una 
problemàtica que Caldes ha patit massa. 
Necessitem una solució” va reiterar Arnó.

El PSC es va mostrar d’acord amb la pos-
tura d’ERC. El seu portaveu, Joan Baró, va 
anunciar el vot favorable del seu grup ex-
plicant que “no estem d’acord en què es 
refacin els espigons. Es tracta de fer una 
recuperació del litoral que beneficiï a tot 
el Maresme” va afegir, tot suggerint altres 
possibles actuacions alternatives que es 
podrien dur a terme.

Després del debat es va procedir a la vo-
tació amb el resultat ja ressenyat.
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Les reivindicacions 
de la memòria 
històrica 
protagonitzen 
l’acte en 
homenatge a 
Lluís Companys
n El desig de reparar els danys ocasionats 
a tots els que van treballar per la demo-
cràcia durant la dictadura franquista va 
ser present durant tot l’acte realitzat per 
homenatjar el president Lluís Companys, 
celebrat el 15 d’octubre, coincidint amb 
el 75è aniversari del seu afusellament.

L’acte va tenir lloc davant del monument 
que hi ha situat a l’entrada del cementiri. 
Beth Segura, com a primera tinent d’al-
calde, va obrir els parlaments, excusant 
l’alcalde que havia anat en representació 
de Caldes, a l’acte d’homenatge  a les 
víctimes de la Guerra Civil que tenia lloc 
al  Palau de la Generalitat. La regidora va 
destacar la trista coincidència de que el 
successor a la presidència de Catalunya 
hagués estat citat el mateix dia pel TSJC 
per dur a terme el procés participatiu del 
9 de novembre. Durant el seu discurs, 
Segura també va insistir en la injustícia i 

la càrrega simbòlica que va tenir la mort 
de Companys: “Se’l va afusellar després 
d’una pantomima de consell de guerra 
no pas pel que havia fet o deixat de fer, 
sinó pel que representava, perquè més 
que matar un polític, una persona, el que 
es volia era matar Catalunya”. Segura va 
subratllar el fet de que no s’hagi fet cap 
pas per part de l’Estat Espanyol per repa-
rar la memòria de Companys i va anunci-
ar que des de l’Ajuntament es presentarà 
una moció en el pròxim Ple per a dema-
nar actuacions en aquest sentit.

Al seu torn Mercè Loire, en nom de l’as-
semblea territorial de l’ANC, va llegir un 
resum de l’Acord de Junta de Govern 
del Memorial Democràtic de la Gene-
ralitat de Catalunya de l’1 d’octubre de 
2015, recordant prèviament la missió del 
Memorial Democràtic: “ la recuperació, 
commemoració i el foment de la memò-

ria democràtica a Catalunya (1931-1980), 
en concret, la Segona República, la Ge-
neralitat republicana, la Guerra Civil i les 
víctimes per motius ideològics, de consci-
ència, religiosos o socials, de la repressió, 
l’exili i la deportació”. Tot seguit va es-
mentar els tres punts cabdals de l’acord: 
el reconeixement públic als que van tre-
ballar i treballen per la democràcia, la 
condemna política al General Franco i al 
règim dictatorial, i la petició de nul·litat 
del judici al president Companys i resta 
de processos i resolucions judicials i ad-
ministratives.

Després dels parlaments, es va proce-
dir al lliurament de les ofrenes florals 
per part de l’ANC, Arrels Cultura, ERC i 
l’Ajuntament. Per acabar l’acte, es va en-
tonar el Cant dels Segadors en homenat-
ge al president màrtir.

n El passat dissabte 14 de novembre a 
les 12h del migdia, un centenar de per-
sones es van concentrar a la plaça de 
la Vila en resposta a la convocatòria 
de l’Ajuntament per manifestar el seu 
rebuig als atacs terroristes de París i el 
seu suport als familiars de les víctimes 
afectades.

L’acte va comptar amb la presència de 
tots els grups municipals que formen el 
consistori de Caldes.

Durant la concentració, l’alcalde de 
Caldes, Joaquim Arnó, va prendre la 
paraula per expressar que “ningú sota 
cap consideració pot atemptar contra 
la vida de les persones en nom de cap 
causa”. L’alcalde va insistir en la neces-
sitat de reprendre els camins de diàleg 
per resoldre els conflictes.

Un centenar de persones a la concentració 
de rebuig als atacs terroristes de París
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n El dimarts 13 d’octubre, a les 19:30h una trentena 
de persones es van concentrar  davant de l’Ajunta-
ment per expressar el seu suport als imputats i pro-
testar contra el procés judicial que s’està portant 
a terme. Ho van fer en resposta a la convocatòria 
que a Caldes van impulsar l’ANC, alguns partits po-
lítics i el propi Ajuntament, en tant que membre de 
dues de les entitats organitzadores a nivell de tot 
Catalunya, que són: l’ANC, Òmnium Cultural, l’AMI 
i l’ACM.

Durant l’acte, l’alcalde Joaquim Arnó va llegir el 
manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir ro-
dejat de tots els assistents entre els quals hi havia 
representants de les entitats convocants i també 
regidors de CDC i d’ERC. Finalitzada la lectura del 
manifest es va encomiar els assistents a enviar una 
carta de protesta a títol individual al Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya.

Caldes  s’ha sumat a les manifestacions de repulsa 
per les imputacions i de suport als imputats del 9n

n Caldes es va unir a les ma-
nifestacions del Dia Interna-
cional contra la Violència 
envers les Dones, amb una 
concentració a la plaça de la 
Vila que va tenir lloc a les 12h 
del migdia el 25 de novembre i 
que va aplegar veïns i entitats 

tolerància zero a la 
violència envers les dones

i on també hi van estar repre-
sentades totes les forces polí-
tiques del consistori.

La regidora d’Atenció Social de 
Caldes, Mònica Serra, va obrir 
els parlaments exposant el fet 
de que durant el 2014 es van 
produir més de 20.000 denún-
cies per maltractaments. Serra 
va apel·lar els participants a no 
ser passius davant aquest tipus 
de violència: “És encara massa 
habitual presenciar situaci-
ons al carrer o sentir baralles 
a casa dels veïns i malaura-
dament encara hi ha massa 
passivitat al respecte. Hauríem 
de ser conscients de que una 
intervenció a temps pot evitar 
una mort, no pensar “qui sóc 
jo per trucar la policia”, ja que 
actuar pot salvar vides.”

Al seu torn, Carolina Prado, 
veïna de Caldes i psicòloga 
de professió va procedir a lle-
gir el discurs institucional. Els 
aplaudiments dels presents 
confirmant l’acord amb ca-
dascuna de les paraules pro-
nunciades va donar un final 
emotiu a tot l’acte.

Caldes s’ implica amb les manifestacions 
de rebuig contra la violència de gènere
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diversió 
assegurada a la 
gimcana solidària 
amb inflables
n Dissabte 12 de desembre entre les 11h 
i les 14 h el Pavelló poliesportiu es con-
vertirà en una autèntica pista americana 
on les proves estaran fetes amb inflables. 
Una aventura única i més que entretingu-
da per als més petits de la família. 

La gimcana amb inflables és també una 
aposta solidària. Aquest any Caldes torna 
a col·laborar amb la 24 edició de la Mara-
tó de TV3 que tindrà lloc el pròxim 20 de 
desembre i estarà dedicada a l’obesitat 
i la diabetis, les malalties metabòliques 
més importants i freqüents a Catalunya. 
És per això que l’entrada a l’activitat sor-
tirà a 1 euro i tots els diners recaptats es 
destinaran a la Marató.

Es celebrarà el dissabte 12 de desembre a la Sala Cultural 
a les 22:30h
n Un cop més la Sala Cultural de Caldes es convertirà en l’es-
cenari escollit perquè desfilin dos personatges clau en el pa-
norama actual de la comèdia: en Peyu, conegut per les seves 
aparicions al programa de l’APM?  de TV3, i en Dani, el tècnic 
que sempre l’acompanya. 

Seguint el format de l’stand up comedy clàssic, els espectadors 
podran gaudir d’un recull de textos que en Peyu ha anat guar-
dant al llarg de la seva trajectòria i que ha cosit creant-ne un 
espectacle. És l’humorista en estat pur: ell, un micro i un tècnic 
(en Dani) que amb pocs recursos però molt ben explotats cre-
en una hora de riures.

La nit de l’humor 
presenta l’espectacle 
d’en Peyu i en dani

Com diuen els mateixos creadors: “No li busquin ni un principi 
ni un final, simplement gaudeixin.” 
Les entrades es poden adquirir a l’OAC de l’Ajuntament per 8 
euros, o el mateix dia de l’actuació per 10 euros.

L’Escola s’implica amb el 25è 
aniversari del drac Astharoth

n Amb motiu del 25è aniversari del 
drac Astharoth, l’Escola Sagrada Fa-
mília i la Colla dels Diables d’Estrac 
van organitzar un concurs de dibuix 
amb tots els alumnes per tal d’escollir 
els dibuixos que seran els cartells de 
la trobada de bèsties i dracs. 

Finalment va ser el divendres 27 de 
novembre a la tarda, que el drac Ast-
haroth i la Colla dels Diables d’Estrac 
acompanyats pels grallers van visitar 
l’escola per donar les gràcies als nens 

i les nenes i nomenar els dibuixos selec-
cionats a cada categoria. Els guanyadors 
van ser:

1a categoria: (p3,p4,p5)

Gal·la Cabré Fernández

2a categoria: (1r, 2n, 3r)

Uma Berengueras Sans

3a categoria: (4t, 5è, 6è)

Naïma Bendicho Pareja
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n Va ser l’any 1990 quan es decideix que 
Caldes podria tenir un nou protagonista 
dins l’espectacle del correfoc que ja s’ha-
via començat a fer el 1984. L’Ajuntament 
va encarregar a Toni Mujal (reputat cons-

Dissabte 12 de desembre es 
commemorarà l’aniversari del 
drac Astharoth amb la trobada 
de bèsties i dracs, la cercavila i 
el correfoc

25 anys de foc i 
emocions amb 
l’Astharoth, el drac 
de Caldes 

tructor de Cardona que anteriorment 
ja havia restaurat els gegants de Caldes 
i construït “el Nano”), la creació d’una 
bèstia que acompanyés la cort dels dia-
bles. El drac va ser presentat oficialment 
per la Colla de Geganters durant la Festa 
Major del mateix any. I va ser així com va 
néixer el drac de Caldes, avui dia un dels 
elements més emblemàtics de les festes 
del municipi.

Ara, 25 anys després, ha arribat el mo-
ment de celebrar el seu aniversari i la 
Colla de Diables finalitza els darrers 
detalls per aconseguir que aquesta data 
sigui memorable i que el nom d’Astha-
roth (així és com es va batejar el drac, 
tot concedint-li la primera dinastia de 
l’infern juntament amb Belcebú i Llucifer, 
i posant al seu càrrec les riqueses de Sa-
tanàs), sigui recordat per sempre.

És amb aquest motiu que, el dissabte 12 
de desembre, els Diables d’Estrac han or-
ganitzat un seguit d’activitats on hi hau-
rà més de deu colles convidades de tot 
Catalunya. A les 12h del migdia es donarà 
inici a la jornada amb una plantada de bès-
ties i dracs a l’esplanada de Can Munta-
nyà. Després del dinar de germanor i del 
concert acústic, a les 16h es realitzaran un 
seguit d’activitats infantils i l’habitual rua 
Atabala la iaia, que anirà des del Mercat 
Municipal per la Riera fins la plaça de la 
Vila. Tot seguit es farà una cercavila amb 
les bèsties i dracs de Can Muntanyà.

A dalt: preparatius, a la platja de les Barques, per a la 
presentació del drac durant la Festa Major de 1990

A baix: El drac de Caldes a les Festes de la Mercè de 
Barcelona, l’any 1990

Després d’aquests actes previs arribarà 
l’hora de la veritat amb el correfoc que 
iniciarà el recorregut a les 19h des de la 
plaça Sant Antoni i passarà pel carrer 
Major, el carrer de l’Església, un tram de 
la Riera, i entrarà finalment a l’esplanada 
de Can Muntanyà. En el tram de la plaça 
de la Vila fins l’esplanada de Can Munta-
nyà les bèsties i dracs faran els seus lluï-
ments, un dels moments més destacats i 
emocionants de tota la jornada tal i com 
expliquen els organitzadors “esperen tam-
bé que tots els veïns de Caldes hi siguin 
presents per viure i fer seva la festa que 
commemora els 25 anys del naixement de 
la bèstia més estimada de l’infern”.
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A les 17 h a la Biblioteca Can Milans
TALLER DE NADAL
S’acosta el Nadal i el volem celebrar amb vosaltres tot fent 
un taller. Ens ajudeu a engalanar la biblioteca? Inscripcions a 
Can Milans fins al 3 de desembre (937 913 025).
Organitza: Biblioteca Can Milans

A  les 18:30 a la plaça de la Vila                                
ENCESA DE L’ ARBRE DE NADAL
Com cada any donarem el tret de sortida de la Festa de Santa 
Llúcia amb les llums i els colors del nostre singular Arbre de 
Nadal, apunta-t’hi i gaudeix de l’espectacle!

Tot seguit davant l’Ajuntament
XOCOLATADA per als nens i nenes participants.
Venda  de manualitats i guarniments de Nadal, a carrèc dels 
alumnes de 6è curs de l’Escola Sagrada Família  per al viatge 
de final de curs.
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques i Associació Donastrak
Col·labora:  Escola Bressol Municipal i Escola Sagrada Família

al Pavelló Poliesportiu de Caldes d’ Estrac
De les 11 a les 14 h 
GIMCANA SOLIDÀRIA AMB INFLABLES
Vine i apunta’t a participar en la gimcana d’inflables que et proposem per tal 
d’activar i fomentar l’esport de la manera més divertida. Convertirem el Pavelló 
Poliesportiu en una autèntica aventura plena d’emocions i proves per als més 
valents. No te la pots perdre!
Aquest any, com sempre, volem col·laborar amb la Marató de TV3! Per això la 
recaptació de les entrades aniran destinades a aquesta finalitat.
La 24a edició de La Marató de TV3, que tindrà lloc el 20 de desembre, estarà 
dedicada a l’obesitat i a la diabetis, les malalties metabòliques més importants 
i més freqüents a Catalunya.
Preu: es recollirà 1 euro per entrada destinat a la Marató

BELLUGA’T D’ HIVERN
Masterclass de zumba i circuit de training
Organitza SIGE amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 11 h a la Biblioteca Can Milans
TROBADA DEL CLUB DE LECTURA
Comentarem  El somriure de Mandela: un retrat personal
de John Carlin
Organitza: Biblioteca Can Milans

A partir de les 12 h a l’esplanada de Can Muntanyà
TROBADA DE BÈSTIES I DRACS PER 
CELEBRAR EL 25è ANIVERSARI DE 
L’ASTAROTH, EL DRAC DE CALDES D’ESTRAC
12 h -        Plantada de Bèsties i Dracs 
14 h -        Dinar de germanor amb totes les colles 
15:30 h -  Concert acústic
16 h -        Activitats infantils
17 h -        Atabalalaiaia al Mercat Municipal
                RUA ATABALA LA IAIA
Recorregut: sortida del Mercat Municipal,  Riera fins a la Plaça de la Vila

17:30h -  Cercavila de les bèsties i dracs de Can Muntanyà a la 
Plaça de Vila amb els Atabalalaiaia

A les 19h a la placeta de Sant Antoni
CORREFOC 
Correfoc + lluïment final de dracs a l’esplanada de Can Muntanyà 
(sortida a les 19 h de la placeta de Sant Antoni, carrer Major, 
carrer de l’Església i un tram de la Riera per entrar a l’esplanada 
de Can Muntanyà. En el tram de la plaça de la Vila fins 
l’esplanada de Can Muntanyà les bèsties i dracs faran els seus 
lluïments)
Organitza:  Colla de Diables de Caldes d’Estrac

DIMARTS 8 DE DESEMBRE DIVENDRES 11 DE DESEMBRE

DISSABTE 12 DE DESEMBRE

A les 10 h a les pistes de petanca del Bassiot
TORNEIG SOCIAL DE FESTA MAjOR 
D’HIVERN. TIRADA DEL PERNIL
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac
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A  les 22:30 h a la Sala Cultural
NIT DE L’ HUMOR 
EN PEYU I EN DANI protagonitzaran una nit de diversió i rialles 
per al que promet ser una de les millors vetllades d’humor de 
tot l’any. Sens dubte una de les cites obligades de la Festa de 
Santa Llúcia. Ja tens la teva entrada?
Punt de venda d’entrades a l’OAC de l’Ajuntament. 
8 euros (anticipades) – 10 euros a l’inici de l’espectacle
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

A partir de les 9:30 h a l’esplanada de Can Muntanyà
PLANTADA DE GEGANTS
Colles participants: Sant Llorenç de Savall, Navarcles, Sant 
Adrià del Besòs, Lloret de Mar, Sant Joan de les Abadesses i 
Caldes d’Estrac

A les 12h
CERCAVILA DE GEGANTS
Itinerari: Esplanada de Can Muntanyà, Riera, Carreró, Camí 
Ral, carrer Sant Josep, carrer Sant Pere i Riera fins a la plaça 
de la Vila

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

A les 13 h a la Parròquia de Santa Maria
MISSA SOLEMNE DE SANTA LLÚCIA
Organitza: Parròquia de Santa Maria

Mesures de seguretat que cal seguir 
durant el correfoc:
N  Mantingueu portes i finestres tancades, persianes abaixades, 

aparadors i vidres protegits i tendals recollits i no tingueu roba 
estesa i altres elements com banderes, etc.

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

N No llenceu aigua fins que no hagi acabat l’actuació.
N  No enceneu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del 

material pirotècnic.
N  No envaiu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafaeu ni 

destorbeu cap dels seus membres.
N  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-ne danys. 

DISSABTE 12 DE DESEMBRE

DIUMENGE 13 DE DESEMBRE

AGRAïMENTS
Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
Arrels Cultura
Aula de Música de Caldes d’Estrac
Biblioteca Can Milans
Club de Petanca de Caldes d’Estrac
Colla de Diables de Caldes d’Estrac
Colla de Geganters i Grallers
Comissió de Festes Nadalenques
Creu Roja de Caldes d’Estrac

Donastrak
Escola Bressol
Escola Sagrada Família
Eurostage
La Caixa
Mercat Municipal
Parròquia Santa Maria
SIGE esports
Veïns/es de Caldes

A les 18h a la Sala Cultural
CINEMA INFANTIL ”SOLO EN CASA”
Organitza:  Alumnes de 6è curs de l’Escola Sagrada Família  per al viatge 
de final de curs

A les 18 h  a la Biblioteca Can Milans
FESTA DE NADAL A LA BIBLIOTECA!
Hora del conte: “El Nadal d’en Pere 
Perot” a càrrec d’Eva González
Organitza: Biblioteca Can Milans 

Tot seguit
SORTEIG DEL BIBLIO-LOT DE NADAL!
Els números per a participar del sorteig s’obtindran amb el 
préstec de documents entre l’1 i el 17 de desembre
Organitza: Biblioteca Can Milans 

D’11:30 a  13:30 h a la plaça de la Vila
FEM CAGAR EL TIÓ
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques 

A les 19 h a la parròquia de Santa Maria
EL POEMA DE NADAL
De Josep Maria de Sagarra
Amb Joan Pera i Serra i l’acompanyament musical del Cor l’Aixa 
sota la direcció de Pau Jorquera
Organitza: Arrels Cultura i Agrupació de Pensionistes i 3a Edat de Caldes 
d’Estrac. Col·laboren: Ajuntament de Caldes d’Estrac i Parròquia de Santa Maria

Tot seguit
BRINDIS DE NADAL
Organitza: Arrels Cultura i Agrupació de Pensionistes i 3a Edat de Caldes 
d’Estrac 
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac

A partir de les 18 h
ARRIBADA DE SES MAjESTATS
ELS REIS D’ORIENT
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques

DILLUNS 14 DE DESEMBRE

DIVENDRES 18 DE DESEMBRE

DISSABTE 19 DE DESEMBRE

DIUMENGE 27 DE DESEMBRE

DIMARTS 5 DE GENER
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SEVEIS SOCIALS

noves eines per fer front la drogodependència
L’Àrea de Serveis Socials impulsa la formació de tècnics i entitats que treballen amb 
joves i adolescents per oferir una resposta adequada davant el consum de drogues

n Durant el mes d’octubre, la Regido-
ria d’Acció Social, en col·laboració amb 
l’Àrea de Joventut, va impulsar una for-
mació en matèria de prevenció i inter-
venció en drogodependències. 

Aquesta formació va consistir a refor-
çar la capacitació tècnica dels diferents 
agents del territori que estiguin en con-
tacte amb adolescents i joves, amb els 
objectius de millorar el coneixement 
envers el consum de drogues i les con-
ductes de risc associades, dotar d’eines 
i estratègies d’intervenció tant amb els 
adolescents com amb les seves famílies 
i oferir un espai de debat i reflexió per 
compartir experiències d’intervenció en 
el territori.

Van participar a la formació els tècnics 
municipals de Joventut, Policia Local, 
Serveis Socials i la regidora d’Acció 
Social. Però la formació no es va que-
dar només dins l ’Ajuntament sinó que 
es va voler traspassar les fronteres 
de l’administració i compartir-la amb 
aquelles entitats municipals que tenen 

viure en 
família a 
través de 
la música
L’Àrea de Serveis Socials 
impulsa un curs amb la 
música com a protagonista

n Els Serveis Socials treballen pel bene-
fici de les famílies, tenint especialment 
en compte les necessitats de la infàn-
cia. Per aquest motiu, durant el primer 
trimestre del 2016,  s’impulsarà des 
d’aquesta àrea un projecte de música 
per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.

El projecte està obert a qualsevol pare, 
mare o altre familiar d’infants d’aques-
tes edats, que vulguin compartir una 

contacte amb els adolescents i joves, 
de manera que també van participar 
de la formació persones vinculades a 
l ’AMPA de l’Escola Sagrada Família i de 
la Creu Roja. Aquesta formació, que es 
va dur a terme a través de la Diputa-

ció de Barcelona, vol ser un primer pas 
per treballar i abordar el tema de la 
prevenció de drogodependències des 
d’un enfoc integral i amb coordinació 
entre els diferents professionals i en-
titats municipals. 

estona de joc i contacte a través de la 
música. 

L’activitat estarà guiada per una pedago-
ga musical i musicoterapeuta que oferi-
rà a les famílies un seguit de propostes 
(cançons, ritmes, audicions, moixaines, 
jocs de falda, danses...) per poder viure 
la música a través del contacte i la prò-
pia veu, a través dels sentits i el propi 
cos. L’objectiu és crear un espai on po-

der tocar, escoltar, mirar, explorar, fer 
sons, moure’s, cantar, riure, jugar;  en 
un ambient tranquil, delicat i alegre per 
gaudir amb el fill/a, alhora que es com-
parteix l’experiència amb tot el grup. 

El projecte es desenvoluparà en 8 ses-
sions d’una hora de durada cada una i 
per participar de l’activitat cal inscrip-
ció prèvia que es pot realitzar trucant al 
93-763-15-42.
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SEVEIS SOCIALS

n Des del passat mes d’octubre i fins 
a finals de juny, cada dijous a la tarda 
els joves de Caldes disposen d’un espai 
propi on realitzar-se a través de l’art i de 
la creació audiovisual.

I és que, dins del marc del Pla de Preven-
ció i Atenció a la Infància i Adolescèn-
cia, l’Àrea de Serveis Socials ha engegat 
un projecte per a nois i noies de 15 i 16 
anys que fomenta la participació i res-
ponsabilitat activa dels adolescents en 
el seu propi procés de creixement per-
sonal i social alhora que potencia la cre-
ació de vincles afectius positius i ofereix 
un model d’adult sa i equilibrat. 

Segons els organitzadors: “ la finalitat 
última del projecte és incidir en la mi-

En marxa el projecte CrEC
(creixent, creant i creient en un mateix)

llora de la qualitat de vida dels ado-
lescents a partir d’una proposta socio-
educativa motivadora i adaptada a les 
seves necessitats individuals i de grup.” 

La novetat del projecte radica en la seva 
vessant tant educativa com creativa, ja 
que la metodologia emprada parteix 
del desenvolupament d’activitats ar-
tístiques (principalment la música i els 
mitjans audiovisuals) que fomenten el 
creixement a partir de la creativitat.  

L’activitat està dirigida per un educador 
social especialitzat en la creació musical 
i audiovisual. Aquest educador fa un rol 
de guia i ofereix els recursos educatius 
que són necessaris en cada moment de-
penent de les necessitats que van sor-

n La xerrada es va celebrar el dimecres 11 
de novembre. A les 17h la sala de conferèn-
cies de la Fabriqueta ja estava totalment 
plena i les dues ponents, Montse Quintana 
(organitzadora professional) i Anna Bertran 
(consultora en feng shui), no van fer espe-
rar el públic per començar la sessió.

En primer lloc es va fer un exercici de relaxa-
ció per tal d’aconseguir que tots els presents 
estiguessin centrats en el present i pogues-
sin absorbir totes les pautes. Tot seguit van 
iniciar la seva exposició sobre la importància 

nombrosa assistència a la 
conferència “ordre i organització 
per al benestar de la casa”
Montse Quintana i Anna Bertran van oferir les pautes necessàries 
per organitzar l’espai de la casa que afavoreixin el confort

de mantenir un ordre en els espais de la casa 
per guanyar en benestar. Quintana i Bertran 
van anar repassant totes les estances d’una 
casa tipus, explicant la importància d’or-
ganitzar cadascuna d’elles d’acord amb el 
propòsit que han d’assolir. No són les ma-
teixes les funcions que ha de tenir la cuina 
i l’habitació per dormir, per exemple. És per 
això que, segons les ponents, és important 
donar un sentit lògic i coherent a cada espai. 
D’aquesta manera s’evita la sensació de caos 
i es guanya en qualitat de vida.

La conferència “Ordre i organització per 
al benestar de la casa” forma part del 
cicle de xerrades que s’organitza des de 
l’Àrea de Serveis Socials amb l’objectiu 
de promoure hàbits que incrementin la 
qualitat de vida dels assistents, especial-
ment la gent gran.

gint en el grup. D’aquesta manera cada 
dia la sessió és diferent, ja que només 
des d’aquesta obertura és possible la 
participació i implicació real dels ado-
lescents en el projecte.

Actualment el lloc de trobada és  la “Fa-
briqueta”, però està previst que l‘activi-
tat es traslladi a la caseta de fusta del 
Parc de Can Muntanyà, ja que el fet de 
disposar d’un espai propi fomenta la 
sensació de pertinença i la implicació al 
grup, factors indispensables a tenir en 
compte en un programa que promou la 
participació activa dels adolescents en 
el seu propi procés de creixement per-
sonal, grupal i comunitari, tal i com ex-
pliquen els impulsors del curs.
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n El diumenge 11 d’octubre  tots els 
amants dels animals van poder gaudir 
d’una intensa jornada al voltant de les 
mascotes. El bon temps va acompanyar 
totes les activitats que es van iniciar a 
les deu del matí i van durar fins les vuit 
del vespre. A més de les nou entitats 
participants: APALL, Galgos 112, Bada-
gats, León Vegano, Apa Pupetc, Adainc, 
La voz de los sin voz, Galgos de la Man-
cha i A.P.U.A.D, que van ser presents a 

la fira durant tot el dia, també es van 
organitzar desfilades i tallers infantils.
La principal va ser la desfilada de gossos 
en adopció, que tenia com a objectiu 
crear un primer contacte entre els fu-
turs propietaris i les mascotes. Segons 
Angelika Domhan, organitzadora princi-
pal de la fira, la resposta a la mostra de 
gossos en adopció va ser molt positiva 
ja que es van reservar cinc gossos per 
adoptar i un gos en acollida.

Un altre dels reclams de la jornada va 
ser el taller pinta-cares infantil, on els 
nens van poder escollir quin animal els 
dibuixaven a la cara.
A la tarda, es va celebrar el sorteig 
d’un lot de productes naturals que 
va tocar a la protectora Badagats, 
que gentilment i ja que els productes 
eren per a gossos, va cedir el lot a la 
protectora ADAINC.

TURISME I PROMOCIÓ

n Tal com preveuen els estatus de l’ens, el president del Con-
sell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez,  ha dele-
gat la presidència del Consorci a l’alcalde de Caldes i conse-
ller comarcal Joaquim Arnó que ja porta a terme les funcions 
pròpies del càrrec a partir del 20 d’octubre.

El Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme” és una 
entitat sense ànim de lucre, amb entitat jurídica pròpia que té 
com a membres integrants el Consell Comarcal del Maresme, 
la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de la comarca, la 
FAGEM (Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del 
Maresme), la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, el 
Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme, el Gre-
mi d’Empresaris d’Hostaleria del Maresme i l’Associació de 
Càmpings i Caravaning de la província de Barcelona. La seva 
finalitat principal és la millora, la promoció i el foment del tu-
risme del territori dels ens consorciats i per a fer-ho té capaci-
tat per endegar, coordinar, patrocinar i executar les polítiques 
i les determinacions que fixin els seus membres.

En els propers dies i setmanes, Joaquim Arnó, que s’ha mos-
trat especialment content i il·lusionat pel nomenament, pro-
cedirà a la posada en marxa del nou període de treball del 
Consorci, convocant la primera Junta General per a que tots 

Joaquim Arnó  és el nou 
president del Consorci 
de Promoció turística 
“Costa del Maresme”

els nous representants dels ens consorciats prenguin posses-
sió dels seus càrrecs, després que ja s’hagin produït els res-
pectius nomenaments derivats dels nous governs municipals, 
comarcal i provincial, sorgits de les darreres eleccions del 24 
de maig passat.

Joaquim Arnó ha explicat que “em fa molta il·lusió treballar en 
aquest camp perquè em considero especialment compromès 
en potenciar l’atractiu turístic de la nostra comarca com una 
de les seves principals fonts de riquesa i equilibri territorial. 
No en va podem oferir una extraordinària i variada oferta 
lúdica, cultural i comercial concentrada en un àmbit natural, 
ben comunicat i de fàcil accés des d’un punt de referència 
internacional com és Barcelona”.

Arnó compaginarà el càrrec amb el de Presidència del Consorci de Viles Termals de 
Catalunya i el de  Vice-President de la Comissió de “Vilas Termales de la Federación de 
Municipios y Provincias”

Conclou amb èxit la 5a Fira Animal natural
El taller de pinta-cares infantil i la desfilada de gossos en adopció van ser les activitats amb més participació
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ClíniCA DenTAl CAlDeTes, un equip de qualitat al teu abast

La Clínica Dental Caldetes va 
iniciar el seu projecte el 2012 amb 
l’objectiu d’oferir un servei de 
qualitat i proximitat a tot el mu-
nicipi. Dirigida per Adriana Isabel 
Figueroa, odontòloga llicenciada 
pervv la Universitat de Barcelona 
i  col·legiada amb el número 6369, 
el centre compta amb un equip 
multidisciplinar d’especialistes en 
cirurgia, ortodòncia i pròtesis. 
Entre les característiques que 
marquen l’empresa cal destacar 
que segueix una línia d’odontolo-
gia conservadora i preventiva que 
busca el benefici del client en tot 
moment, oferint tractaments el 
menys agressius possibles i sem-
pre amb els millors materials i 
les marques més recomanades. 
La primera visita, que serveix per 
fer una avaluació del tractament a 
seguir és gratuïta, per donar més 
facilitat als pacients. Avui dia la 

clínica ofereix tractaments d’en-
dodòncia, pròtesi, cirurgia bucal, 
implantologia, ortodòncia, odon-
topediatria i periodòncia.
La Clínica Dental Caldetes ha 
desenvolupat també una impor-
tant vessant social col·laborant 
amb la Creu Roja per donar trac-
tament a pacients derivats direc-
tament de l’entitat.
Actualment es tracta de l’única 
clínica dental de Caldes, i ja són 
més de 500 els pacients que han 
acudit al centre i obtingut un trac-
tament satisfactori.

Adreça: Riera, 40
03893 Caldes d’Estrac
telèfon 93 791 27 29
E-mail: caldent@icloud.com
Horaris: Dilluns, dimarts 
i dimecres de 9 a 13h
Dijous i divendres de 9 
a 13h i de 16h a 19h
Dissabtes (visites concertades)

TURISME I PROMOCIÓ

nova edició exitosa de 
la Boletada Popular
n Emmarcada dins de les Jornades Gastronòmi-
ques del Bolet al Maresme, el diumenge 8 de no-
vembre Caldes va celebrar la tradicional Boletada 
Popular a l’esplanada de Can Muntanyà.

Amb quasi 20 anys de recorregut, aquesta va ser la 
19a edició, l’esdeveniment es va començar a pre-
parar com ja és habitual a primera hora del matí. 
En total es van cuinar uns 60kg de bolets i enguany 
amb una nova recepta que barrejava rovelló, ca-
magroc i trompetes de la mort, tot ben sofregit i 
acompanyat de salsitxes. El resultat va ser un es-
plèndid plat de tardor que va causar sensació en-
tre tots els comensals que van anar desfilant per 
les taules des de les dotze del migdia fins les dues 
de la tarda.

A més dels bolets, el tiquet, que costava 4 euros, 
incloïa el vi, l’aigua i el pa per acompanyar. En total 
es van vendre 181 tiquets, una quantitat celebra-
da per la  Comissió de Festes Nadalenques, ja que 
tots els diners recaptats estaran destinats a sufra-
gar els costos de les activitats principals de Nadal 
i la cavalcada de reis.
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LES rECoMAnACionS dE CAn MiLAnS

OSO. Marian Engel (NOVEL·LA)
Madrid: Impedimenta, 2015 

La jove i introvertida Lou deixa la seva 
feina de bibliotecària quan se li encar-
rega fer inventari dels llibres d’una man-
sió victoriana situada en una remota illa 
canadenca, propietat d’un enigmàtic 
coronel, ja mort. Ansiosa per recons-
truir la curiosa història de la casa, avi-
at descobreix que l’illa té un altre ha-
bitant: un ós. Quan s’adona que aquest 
és l’únic que li pot proporcionar una 
mica de companyia, sorgirà entre ells 
una estranya relació. Una relació íntima, 
inquietant i gens ambigua. Gradualment, 
la Lou es va convencent que l’ós és el 
company perfecte, que satisfà totes les 
seves expectatives. En tots els sentits. 

Serà llavors quan emprendrà el camí cap a l’autodescobriment.

Tot i l’impacte que va causar la seva publicació, Oso es va alçar amb el Gover-
nor’s General’s Literary Award el 1976 i està considerada una de les millors (i 
més controvertides) novel·les canadenques. Adorada per Robert Davies, Mar-
garet Atwood o Alice Munro, aquesta novel·la és delicadíssima i calculadament 
transgressora, una autèntica paràbola del retorn a la naturalesa.

Estigues al dia de totes 
les novetats de Caldes, 

segueix-nos a:

www.caldetes.cat
I a les xarxes socials:

Facebook:

www.facebook.com/ajcal-

detes

Twitter: @ajcaldetes

Instagram: @ajcaldetes

Les nostres etiquetes són 
#caldesdestrac #caldetes

n “Dones d’art a Caldes” és una mos-
tra on conviuen cinc maneres diferents 
de copsar el món i de comprendre l’art. 
Cinc mirades diferents però amb dos 
punts d’intersecció: la feminitat i un 
cert vincle amb Caldes d’Estrac.

Tal i com explica la comissària de l’ex-
posició, Sol Mussons, els espectadors 
podran apreciar des dels misteriosos 
paisatges arquitectònics de la Clara 
Duch, a la sèrie aparentment simple 
dels hivernacles de la Nieves G. Nau, les 
austeres natures mortes que presenta 
l’Eva Hernández, com també la pintura 
més “pretesament naïf” de l’Anna Pigrau 
o els collages de la Wendie J. Planting.

“Dones d’art a Caldes” es podrà visitar 
del 28 de novembre al 10 de desembre 
els divendres de 17h a 20h, dissabtes 
d’11h a 14h i de 17h a 20h i diumenges 
d’11h a 14h. Sabies que La Fabriqueta ja té facebook?   Segueix totes les novetats al seu mur

dones d’art a Caldes
La Fabriqueta presenta una exposició col·lectiva basada en la pintura de cinc artistes del municipi
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CULTURA

torna el voluntariat 
per la llengua
n Per quart any consecutiu la Biblioteca Can Milans dóna el 
tret de sortida del programa Voluntariat per la llengua. 

Encara no sabeu en què consisteix?

El programa Voluntariat per la llengua es basa en la creació de 
parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla ca-
talà fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics 
i vol adquirir fluïdesa. Es tracta d’invertir desinteressadament 
tot just 10 hores per parlar, en el context que es vulgui, amb 
la parella lingüística que més s’adeqüi a les opcions escollides 
en un full d’inscripció, per practicar l’ús del català i incorpo-
rar-lo naturalment a les activitats quotidianes, laborals o de 
relació social.

La Biblioteca Can Milans col·labora amb el Centre de Norma-
lització Lingüística des de l’any 2011 i posa a la vostra disposi-
ció tota la informació i orientació per inscriure’s al programa. 

n Divendres 13 de novembre a les 20h la 
copisteria-papereria Miscel·lània de Cal-
des d’Estrac va acollir la presentació del 
llibre “Les cançons de la nostra vida” del 
periodista i crític musical Pep Blay.

Després d’unes paraules a mode d’in-
troducció a càrrec d’en David Serra i 
la Roser Alsina, propietaris de l’esta-
bliment, l’autor es va dirigir a tots els 
assistents per explicar algunes de les 
anècdotes més destacades del llibre. 
Per exemple, cap dels presents sabia 
que una de les cançons de protesta 
més populars com és “Al vent”, se li va 
ocórrer a Raimon en un dels seus viat-
ges amb moto. I és que el llibre és un 
recull de totes les històries que s’ama-
guen darrera de les cançons tradicio-
nals i populars de Catalunya des d’“El 
meu avi” fins a “Jenifer” dels Catarres.

Música, literatura i curiositats a la 
presentació del llibre “Les cançons 
de la nostra vida” de Pep Blay
La copisteria-papereria Miscel·lània es va omplir per acollir l’autor i 
conèixer totes les anècdotes que es narren al llibre

Un cop finalitzada la presentació,  l’ac-
triu i cantant Dolo Beltran va fer un tast 
de la seva música per a tots els presents. 
L’acte va concloure amb un refrigeri cor-
tesia de l’establiment Camí Ral 39, Ver-
dura i Cultura i la signatura de llibres per 
part de l’autor.

Blay  ha destacat que  li ha fet  “molta 
il·lusió presentar el llibre a Caldes abans 
que a cap altre lloc de Catalunya per-

què és el primer llibre que he escrit i 
publicat vivint en aquest municipi”. L’au-
tor destaca que ja fa cinc anys que viu 
a Caldes on se sent plenament integrat 
“ i ha estat un plaer poder compartir el 
naixement d’aquesta aventura rodejat 
de tants amics, i en un local ple d’encant 
i personalitat”. D’altra banda “estic con-
tent de poder contribuir a dinamitzar la 
vida cultural del poble” ha conclòs.

El període d’inscripció és obert fins al 15 de gener i al febrer 
s’inicien les trobades. Veniu a la biblioteca i us n’informarem. 
O bé truqueu al 937 913 025.

L’any passat 3 parelles van participar de forma satisfactòria al programa 
Voluntariat per la llengua obtenint el certificat corresponent

Fotografies: Marta Huertas
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GRUPS MUNICIPALS

A la darrera reunió del Comitè Executiu Local del 20 de 
novembre d’enguany, la nostra companya Ma Mercè 
Martínez va presentar la seva renúncia al càrrec de pre-
sidenta de l’Agrupació Local de Caldes d’Estrac. Com va 
explicar ella mateixa, ha pres la decisió perquè considera 
inviable portar a terme les tasques pròpies del càrrec 
conjuntament amb les que, des de fa uns mesos, ha ha-
gut d’assumir en la seva trajectòria professional.

Segons el que es determina als estatuts del partit, la 
renúncia del president de l’Agrupació comporta tam-
bé la immediata dissolució del Comitè Executiu Local, 
els membres del qual però passen a constituir la Jun-

ta Gestora Provisional que regirà l’Agrupació fins a la 
convocatòria de noves eleccions a la Presidència Local. 
Fins llavors, presidirà aquesta Junta, el qui fins ara era 
president adjunt, Albert Batlle.

Volem fer constar el nostre agraïment a la dedicació 
i feina feta per la qui ha estat la nostra presidenta, Ma 
Mercè Martínez, a la que, naturalment, desitgem tota la 
sort del mon en la seva nova dedicació professional.

I a tots els caldencs i caldenques que gaudeixin d’una 
bona Festa Major d’Hivern i d’un feliç Nadal i Any Nou.

Haureu vist que des d’ERC de Caldes es-
tem prenent acords puntuals, a vega-
des amb PSC i a vegades amb CDC per 
tal d’aconseguir que als plens municipals 
s’aprovin polítiques i mocions d’acord amb 

els nostres ideals. Estem satisfets dels resultats del darrer Ple de 
finals d’octubre perquè hi van quedar aprovades polítiques que 
van sorgir de les nostres propostes, i per haver aconseguit que 
les mocions que vam presentar tiressin endavant, així com el 
resultat de la resta de mocions que també va ser d’acord amb els 
nostres interessos. Voldríem destacar que vam aconseguir una 
bonificació de l’IBI per a les famílies monoparentals, vinculada a 
les ordenances municipals, ja que per llei només es contempla 
la que va destinada a les famílies nombroses. Darrerament hi ha 
força mocions per part de tots els grups polítics i això també 
ens sembla que és un símptoma de que ens estem convertint 
en un ajuntament més actiu i compromès amb la realitat que 
ens envolta. Pel que fa a les mocions tractades, ens agradaria 
destacar-ne 3: 1) la que vam presentar nosaltres en nom de la 
Plataforma Ciutadana per un nou model de gestió del litoral, 

i que va quedar aprovada amb el suport del PSC. 2) La que va 
presentar el grup municipal de CDC de suport al president de 
la Generalitat, l’exvicepresidenta i la consellera d’Ensenyament 
per la seva imputació per l’organització del 9N, i que es va apro-
var amb el nostre suport, i 3) el suport a l’acollida de població 
refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània, que 
es va aprovar per unanimitat. Cal destacar que aquests refugiats 
estan fugint del mateix horror provocat per Estat Islàmic que 
recentment ha colpejat París. 

D’altra banda, més enllà del fons de cada acord, seguim con-
tents pel fet d’haver trencat amb el bipartidisme i de veure com 
aquest fet es va fent palès en un debat més ric en els diferents 
punts a cada Ple, i també en les sessions de treball prèvies als 
plens entre els diferents grups. Us esperem al Ple de desembre!

Per últim, estem convençuts que el procés d’independència 
del nostre país seguirà endavant tot i les dificultats, que sa-
bem que són moltes, i us recordem la cita que tenim el 20-N 
en les que esperem siguin les últimes eleccions al Govern 
Espanyol on participem. Hem de seguir votant i lluitant pel 
que defensem sense defallir.

Canvis a la direcció de l’Agrupació Local de 
Convergents de Caldes

A poc dies de unes eleccions generals, creiem 
que qualsevol líder polític que es proposi ob-
tenir la confiança dels ciutadans per governar 
un país ha de ser conscient, en tot moment, 

- Que s’ha de saber governar per a tots els ciutadans, independent-
ment del naixement, opinió o pensament
- Que governar un país no és sinó administrar el comú en benefici de 
tots plegats i d’acord amb les prioritats que s’hagin d’establir
- Que aquell qui, temporalment, està en un càrrec rellevant és servi-
dor de tots i ha de procurar exercir-ne com a tal
- Que allò que administra no li pertany, sinó que pertany als ciutadans
- Que governar és mirar de solucionar els problemes, no crear-ne de 
nous
- Que cal cuidar els ciutadans i cuidar el seu benestar, en definitiva 
cuidar a qui serveixen. I finalment, 
- Que una  l’alternança política que es pugui produir en un país, amb 
un nou  govern –en qualsevol govern- no és mai una ocasió de reven-
ges, ni de desfer gratuïtament el que hi ha, sinó de canviar allò que 
no funciona  per millorar-ho, tot corregint simplement els problemes 

que s’hi hagin pogut generar i aplicant les polítiques que pertoquen 
i la nostra opció política: creu que s’ha de apostar per la igualtat, la 
solidaritat, l’atenció als més necessitats, l’austeritat, la salut, la edu-
cació i un treball rigorós, enfocat com hem dit abans al més impor-
tant de qualsevol societat…….. LES PERSONES.

Alguns dels puntals basics d’un bon polític
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AGEndA d’ACtivitAtS dEL MES dE dESEMBrE dE 2015

Consulteu el 
programa específic 

de Santa Llúcia 
i les Festes de 
Nadal 2015 a
les pàgines 

centrals

12 Dissabte

A les 12:30h, La Fabriqueta
INauguRaCIó expOSICIó 
COL·LeCtIva D’hIveRN De 
pINtORS LOCaLS
Hélène Andugar, Anny 
Fontaigne, Claudio Marcos, 
Joan Manel Salichs, Hèctor 
Seguí
Exposició vigent fins al 30 de 
desembre
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

A les 11h, Biblioteca Can Milans
tRObaDa DeL CLub De 
LeCtuRa. “eL SOmRIuRe 
De maNDeLa: uN RetRat 
peRSONaL” de John Carlin
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Durant el mes de 
desembre, oferim 
la matRÍCuLa 
gRatuïta a CaNvI 
D’uNa jOguINa 
SOLIDàRIa.
De l’1 al 31 de desembre 
vine a apuntar-te amb 
una joguina. Per la teva 
aportació, et regalem la 
matrícula!
La joguina cal que estigui 
en bon estat i, si pot ser, 
dincs l’embolcall original. 
Totes les joguines que 
recollim aniran a parar a 
Via Solidària.
Organitza: Sige Sport 
Caldetes, Club Esportiu 
Sistrells

18 Divendres

A les 15h, Pavelló Poliesportiu 
Municipal
CONCeRt De NaDaL
Com cada Nadal, l’escola 
celebra el concert de Nadal 
on els nens i les nenes 
comparteixen poemes, cançons 
i interpretacions musicals que 
han treballat amb la mestra de 
Música, Marta Grané.
Organitza: Escola Sagrada 
Família-AMPA-Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

21 Dilluns

A les 11h, La Fabriqueta
xeRRaDa INFORmatIva I 
CeLebRaCIó De FINaL De 
CuRS. L’Àrea de Serveis Socials 
presenta un resum de les 
activitats de tot l’any amb les 
fotografies de cada activitat. 
Un moment per poder 
compartir experiències i molt 
més. Al final de l’acte es farà 
un brindis per desitjar Bones 
Festes i Bon Any Nou a tots els 
assistents.  
Organitza: Àrea de Serveis Socials

27 Diumenge

A les 12h, Fundació Palau
ja ÉS NaDaL!
Activitat familiar de Nadal 
Arriba un any més el Nadal 
carregat d’activitats i 
d’emocions. Et proposem una 
activitat en família per gaudir 
d’aquestes festes
Preu: 3 euros
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i Fundació Palau

A partir de desembre
al Complex Esportiu 
Municipal de Caldes 
d’Estrac us oferim una 
nova activitat:

CLaSSeS De 
SevILLaNeS
Les classes es fan els 
dilluns de 21 a 22 hores. 
Per a més informació, 
vine a visitar-nos o 
truca al 93 791 29 92
Preu: 25 euros al mes
Organitza: Sige Sport 
Caldetes, Club Esportiu 
Sistrells

n Per a celebrar la Castanyada, l’escola va dedicar 
el dijous 29 d’octubre a l’elaboració de panellets. 
Segons la directora, Natàlia Millán “És una activitat 
que sempre agrada molt als nens i les nenes.” Quan 
el grup de sisè van acabar els seus, es van posar a 
ajudar els més petitons.

El divendres 30 d’octubre els grups de classe es van 
dividir: els nens d’educació infantil es van quedar a 
l’escola per a rebre la castanyera, fer unes danses 
i realitzar tota una sèrie d’activitats de tardor i els 
alumnes d’educació primària van pujar a l’autobús 
per a dirigir-se al Corredor on va passar el dia enmig 
de la natura. Es va fer un dinar de germanor amb 
unes postres ben especials: panellets i castanyes.

Des de l’escola, es vol agrair la participació de les 
famílies a l’hora de coure panellets i castanyes, ja 
que “sense la seva ajuda”, destaca Milán, “no ha-
gués estat possible i podem constatar que estaven 
boníssimes”.

Per a més informació ja es pot visitar el bloc de 
l’escola: http://blocs.xtec.cat/direccioceipsagra-
dafamilia

L’escola celebra 
la castanyada

el mercat 

setmanal canvia 

els horaris per 

Nadal, enlloc 

dels divendres 

25 de desembre 

i l’1 de gener, es 

farà els dijous 24 

i 31 de desembre
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