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Des del nou govern municipal de Caldes d’Estrac, format per la coalició de 4 
regidors d’ERC i 2 del PSC des del passat 23 de gener, hem volgut estrenar un 
nou disseny i també nous continguts en la nostra primera edició del Portada. 
Volem que aquests canvis siguin només el principi d’una remodelació integral 
de la publicació tant en el fons com en la forma. Per això, tenim pendent la 
creació d’una comissió 6on hi participaran totes les forces representades al 
consistori, tal i com vam acordar entre totes.
La intenció ha estat fer una renovació de la revista Portada sota les línies de:  
transparència, pluralitat, participació, innovació, modernitat i presència de les 
noves tecnologies.
Atenent als valors de pluralitat, aquesta editorial és de tot l’equip de govern i 
no estarà personalitzada en la figura de l’alcaldessa. No obstant, en aquesta 
primera edició volem destacar-ne la seva figura:
La Rosa Pou és la primera dona alcaldessa de Caldes d’Estrac. De professió 
actriu i titellaire, també és propietària d’un restaurant vegetarià a la vila. No es 
considera política, donades les connotacions de la vella política, i tampoc en vol 
fer la seva professió. Per a ella aquesta és una vocació temporal motivada per 
la situació actual de la població, les necessitats i carències que hi veu, i la vo-
luntat de liderar un treball d’equip per tal de fer realitat tots els canvis possibles 
per tenir un Caldes millor. 
Encapçala un govern on volem que el diàleg predomini en aquest poble políti-
cament dividit, amb una situació econòmica molt delicada que s’ha de redreçar, 
i amb una relació deteriorada amb el teixit associatiu que cal millorar. 
També va darrera de la dinamització de Caldes i de que la seva gent aprofiti 
els espais i les activitats que s’hi fan i, en especial, d’aconseguir les anhelades 
millores per a l’escola, que són tan necessàries. 
S’ha demanat a la Diputació una auditoria dels comptes municipals i un estudi 
de la plantilla,  de la qual en destaquem la seva bona predisposició.
Amb aquestes intencions de l’alcaldessa i de l’equip de govern encetem aquest 
mandat i us ho volem explicar amb aquest nou Portada!
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eltemadelmes–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El pròxim 12 de març es donarà inici a la tradicional 
cita gastronòmica amb un acte a la Sala Cultural

Tret de sortida
a la 22a Pesolada

Plena de novetats i amb una forta aposta per les noves 
tecnologies, en aquesta 22a edició de la Pesolada, l’Ajun-
tament de Caldes ha fet una passa endavant unint dues 
disciplines creatives: l’audiovisual i la gastronomia.
El tret de sortida es donarà el pròxim 12 de març, en un 
acte que tindrà lloc a la Sala Cultural a les 12h del migdia, 
presidit per l’alcaldessa, Rosa Pou, i el regidor de Turisme 
i Promoció Econòmica, Òscar Baró.
Durant l’acte es visualitzaran les obres, de 3 min. de dura-
da, presentades dins la primera Mostra de “Videopèsols”. 
Es tracta d’una convocatòria que l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica i Turisme del govern anterior va posar en marxa 
durant el mes de gener, per animar tots els aficionats i 
professionals del món audiovisual a realitzar vídeos de 
curta durada que tinguessin el pèsol com a element des-
tacat. El govern actual ha continuat amb gust en la gestió 
de la mostra i ha fet les aportacions que ha considerat 
millors per acabar d’organitzar-la, com per exemple el 
concurs on tothom hi podia participar. 
Després de la projecció dels vídeos, es procedirà al lliu-
rament dels premis: 1r premi General Pesolada, amb una 
dotació de 1.000 euros; 2n premi Jove Pèsol de la floreta, 
de 220 euros, i el 3r premi al millor videopèsol segons la 
votació del públic, amb una dotació de 300 euros.
Tot seguit, a la mateixa Sala Cultural, els restauradors oferi-

ran una degustació amb recep-
tes basades en el pèsol per a 

tots els assistents. Aquest 
any són 12 els restaura-
dors que faran del pèsol 
el seu plat estrella: Piz-
zeria Estrac, Voramar, 
Can Suñé, Marola, Fon-
da Manau, El Taller, 39 
Cultura i Verdura, La 
Bodegueta, Hotel Co-

lón, Solstici, Sotavent i La 
Tasqueta.

Un jurat de luxe per a la 1a Mostra de Videopèsols
En la seva primera edició, la Mostra de Videopèsols compta 
amb un jurat amb distingits professionals dins del món au-
diovisual, i que a més estan arrelats al municipi de Caldes 
d’Estrac. Els membres del jurat són: Pep Andreu, director 
de producció i continguts a M1tv; Vador Lladó, periodista a 
RAC 105; Mónica San José, periodista a TV3; Pep Blay, es-
criptor, guionista i crític musical; Jana Manich, realitzadora 
i Pere Vila, jubilat i aficionat a la fotografia. La seva missió 
serà la de decidir quina de les peces presentades és la 
guanyadora de les dues primeres categories.
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actualiat política––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rosa Pou,
nova alcaldessa 
de Caldes

Gairebé una hora més tard 
del que s’havia anunciat, de-
gut a la desaparició del docu-
ment de registre d’interessos 
d’un regidor, es va iniciar el 
ple extraordinari convocat au-
tomàticament el passat 12 de 
gener quan els grups d’ERC i 
PSC, fins ara a l’oposició, van 
presentar una moció de cen-
sura a l’alcalde de CiU, Joa-
quim Arnó.
El ple es va celebrar a la Sala 
Cultural, absolutament plena 
de gent,  i tal i com s’estipula, 
primer de tot es va formar la 
mesa d’edat que va estar pre-
sidida pel regidor electe de 
major edat, Marcos Blàzquez 
(CiU), i que va tenir com a vo-
cal la regidora electa de me-
nor edat, Laura Aloy (ERC).
Tot seguit es va procedir a la 
lectura de la moció de cen-
sura i es va donar la paraula 
als portaveus. En primer lloc 
va parlar Rosa Pou, del grup 
municipal d’ERC, que va voler 
explicar en el seu discurs el 
perquè de fer el pas endavant 
cap al govern: “fem aquest 
pas per responsabilitat. Pot 
ser traumàtic per a tots els 
regidors d’aquest ajuntament 
però forma part del joc polític 
en el quan vam entrar els 11 
regidors aquí presents en el 
moment que vam jurar el càr-
rec”. Durant el temps que han 
estat a l’oposició, va explicar, 

han pogut veure una manca 
de transparència i manipula-
ció a nivell polític, a més d’ha-
ver estat menystinguts com 
a oposició. Pou va aprofitar 
també per desmentir que la 
decisió de governar fos “per 
ànsies de poder” i que tam-
poc hi havia ningú darrera la 
presentació de la moció de 
censura a part dels propis re-
gidors que la van presentar.
També va fer esment al PSC 
explicant que tenen un pro-
jecte municipal comú, més 
enllà de que la ideologia a ni-
vell nacional sigui diferent.

Al seu torn, Joaquim Arnó, fins 
al moment alcalde de Caldes, 
va rebatre un per un els punts 
de la moció, insistint sobretot, 
en el fet de que s’ha titllat a 
l’equip de govern injustament 
de deshonestedat. “El que no 
van voler fer després de les 
eleccions ho fan ara, donant 
informació esbiaixada i amb 
adjectius ofensius”, va expli-
car.
Arnó també va insistir en que 
la moció es va presentar sense 
tenir en compte els acords de 
govern, que no s’havien tren-
cat. Respecte a l’acusació de 

menystenir l’oposició, Arnó va 
argumentar que s’havien rea-
litzat unes quaranta reunions 
en les 21 setmanes que porta-
ven de mandat.
Finalment va demanar una 
rectificació de la moció de 
censura, “que resulta ofensi-
va”, sobretot va explicar, te-
nint en compte tot el treball 
realitzat per l’equip en els 
anys de mandat.
En el torn de rèplica, Joan 
Baró, del grup del PSC, va 
prendre la paraula explicant 
que treballarien amb ERC per 
millorar la vida quotidiana del 
municipi. “L’equip de govern 
no ha sabut estar a l’alçada 
d’un govern en minoria, i no 
ha entès els resultats de les 
eleccions del 2015”, va valorar.  
Laura Aloy, d’ERC, va tancar 
les rèpliques afirmant “la poca 
honestedat de l’equip que en 
aquests dies han acudit a les 
xarxes socials per fer falses 
acusacions”. “Volem conèixer 
realment en quina situació 
està l’Ajuntament amb detall” 
va explicar, al·ludint a la ges-
tió econòmica. Aloy va tancar 
la seva intervenció amb un 
contundent “nosaltres respon-
drem amb fets i proves. No 
serà avui, seran els tres anys 
vinents i si ens equivoquem i 
anem errats, ja serà el poble 
d’aquí a tres anys i poc que 
decidirà qui té raó!”.
Tot seguit es va procedir a la 
votació de la moció de cen-
sura que va aconseguir els 
sis vots dels grups d’ERC i del 
PSC i els cinc vots en contra 
de CiU.  A continuació, tal i 
com estava previst, Rosa Pou 
va procedir a la presa de pos-
sessió de l’alcaldia.

La moció de 
censura es 
va aprovar 
amb els vots 
favorables 
d’ERC i del 
PSC
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La campanya de prevenció 
del glaucoma i la degeneració 
macular assoleix el seu objectiu

actualiat ensenyament––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il·lusions Solidàries, 
una entitat amb un 
objectiu: mantenir 
els somnis dels nens

46 caldencs passen per la unitat mòbil

El 8, 9 i 10 de febrer l’Àrea de 
Salut de l’Ajuntament de Caldes 
en col·laboració amb l’Institut 
Oftalmològic Tres Torres van dur a 
terme la campanya de prevenció del 
glaucoma i degeneració macular.
46 caldencs van fer-se la revisió, 8 
persones més que el 2014, any en 
què es va fer la darrera campanya. 
D’altra banda, cal destacar el fet 
de que d’aquestes 46 persones, 22 
ja havien participat en campanyes 
passades, mentre que les altres 24 
s’han fet la revisió per primer cop, 
constatant el fet de que cada cop hi 
ha més consciència de la necessitat 

de fer-se aquest tipus de prova 
per poder prevenir la malaltia.
De les 46 revisions s’han trobat dos 
possibles casos de glaucoma, dos 
possibles casos de degeneració 
macular i 8 casos de cataractes.
Segons Fermín Bartolí, responsable 
tècnic de la unitat mòbil de Caldes “el 
resultat ha estat positiu. És important 
que la gent es faci aquest tipus 
de prova, ja que el glaucoma i la 
degeneració macular, són malalties 
que no es poden detectar d’altra 
manera ja que no provoquen cap 
tipus de dolor. Fent aquesta prova 
podem detectar la malaltia a temps i 
intervenir abans que sigui més greu”.

El dimecres 24 de febrer l’Escola Sa-
grada Família va celebrar la Jornada de 
Portes Obertes amb l’objectiu d’explicar i  
acostar a les famílies el projecte educatiu 
que vertebra el centre.
La jornada es va iniciar a les 15h i Natàlia 
Millán, directora del centre, juntament 
amb Gemma Boronat, cap d’estudis, van 
ser les encarregades de dur a terme la 
presentació a tots assistents, entre els 
quals també hi era l’alcaldessa de Caldes, 
Rosa Pou. 
Entre les línies destacades del centre 
es va subratllar el fet d’oferir un ense-
nyament i una atenció individualitzada 
i directa a cada alumne, adaptant-se al 
ritme de cada infant. La integració de les 
arts amb tècniques innovadores i creati-
ves com el joc amb la llum, i la immersió 
a la llengua anglesa de manera que els 
alumnes puguin guanyar competència 
oral va ser un altre dels trets que es van 
destacar. Finalment, el professorat també 
va destacar el fet de que l’Escola Sagrada 
Família és una escola oberta a l’exterior 
i als esdeveniments que afecten el món 
s’integren en el dia a dia dels alumnes. Un 
exemple és la celebració del Dia de la Pau. 
L’objectiu és que l’aprenentatge no sigui 
només teòric i conceptual, sinó vivencial. 

Ĺ associació realitza una 
important tasca durant tot 
l´any restaurant joguines 
per donar-les als infants 
en risc d´exclusió social

Tot i que Il·lusions Solidàries es va 
fundar l’any 2012 a Caldes d’Estrac, i 
va començar a col·laborar amb la Creu 
Roja de Caldes el 2013, ha estat en-
guany que l’entitat ha agafat una nova 
embranzida i aquests darrers mesos 
s’ha fet especialment present al muni-
cipi. La seva tasca consisteix a recollir 
joguines usades i llibres infantils amb 
la finalitat de restaurar-los i donar-los 
a famílies, entitats públiques i privades 
que tenen relació amb els infants amb 
risc d’exclusió social. L’objectiu: fer que 
els nens mantinguin la il·lusió.

Un projecte educatiu complet

L’Escola Sagrada Família va celebrar la Jornada de 
Portes Obertes amb una visita guiada pel centre i una 
explicació detallada de les seves activitats

De cara al curs escolar 2016-2017, el ca-
lendari de preinscripció i matrícula està 
en tràmits de publicació al DOGC, tot i 
que els terminis són els següents: del 
30 de març al 7 d’abril, per al segon ci-
cle d’educació infantil, educació primària, 
centres integrats i educació secundària 
obligatòria. Del 30 de març al 15 d’abril, 
per als ensenyaments professionals de 
música i dansa. Del 2 al 13 de maig, per a 
les llars d’infants. En cas de que es pro-
dueixin canvis es donaran a conèixer a 
través del web municipal.

Per dur a terme la seva finalitat, els 
membres de l’associació no només uti-
litzen la seva creativitat i tot tipus de 
tècniques artesanals, sinó que man-
tenen una estreta relació amb centres 
i fundacions dedicades al treball amb 
famílies en risc d’exclusió social. Per 
exemple, aquest 2015, Il·lusions So-
lidàries ha col•laborat amb Creu Roja 
de Caldes, donant més de 50 joguines 
i material escolar per a nens majors de 
8 anys. Altres de les entitats amb les 
que col·labora són: la Fundació Com-
tal, el Centre Penitenciari de Dones, el 
“Centro Amigos” de Sant Vicenç dels 
Horts, el Casal de la Mina i La Nau.
I és que tots els esforços són pocs per 
aconseguir arribar al major nombre 
d’infants. Tal i com explica Inés Pacho, 
presidenta de l’associació, “creiem que 
tots els nens i les nenes tenen dret a 
ser feliços, gaudir de la il·lusió del joc i 
la lectura en la seva infantesa de forma 
plena, com un dels trets fonamentals 
per a desenvolupar-se i relacionar-se 
amb d’altres infants per tal que els aju-
di a evolucionar i a resoldre situacions 
en la vida”.
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actualiat promoció econòmica/comerç/turisme––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Arriba la 
tercera edició 
de la Fira del 
Playmobil

Enguany s’exposaran 
6 diorames construïts 
per Clicksparty més els 
muntatges que realitzin 
els concursants

EL COMERÇ DEL MES

actualiat acció social–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El dimarts 26 de gener, 
l’Escola Sagrada Família va 
acollir la primera sessió del 
programa de prevenció con-
tra l’abús sexual que du a ter-
me l’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Caldes en 
col·laboració amb la Fundació 
Vicky Bernadet.

La mateixa Vicky Bernadet 
va ser l’encarregada de re-
alitzar la xerrada destinada 
a les famílies titulada “La 
prevenció de les relacions 
abusives” que va comptar 
amb uns quinze assistents. 
Durant la trobada, es van do-
nar xifres sorprenents com el 

fet de que un 23% de menors 
pateix un abús sexual, i el 80% 
d’aquests abusos es produei-
xen en l’entorn familiar i proper 
a les víctimes. Davant d’aques-
ta qüestió, Bernadet va insistir 
en la importància d’adquirir 
certs hàbits amb els nens per-
què ells mateixos puguin de-

Comença el programa 
de prevenció contra 
les relacions abusives

Una quinzena de 
pares participen a 
la xerrada a càrrec 
de Vicky Bernadet

fensar-se davant d’aquest tipus 
de situació. Per exemple, do-
nar a conèixer als nens que no 
només tenen obligacions, sinó 
també drets, un d’ells el dret 
al propi cos, perquè en siguin 
conscients quan algú ho posi 
en dubte. O  no obligar els nens 
a fer petons a tothom sinó dei-
xar que ells decideixin si volen 
donar-lo o no, perquè d’aques-
ta manera comencen a decidir 
de forma sana que les mostres 
d’estima es donen amb llibertat 
i quan un vol donar-les.
En definitiva, es tracta de que 
els nens aprenguin a dir que 

no, però arribat el cas, que no 
se sentin culpables i puguin 
explicar els fets als pares.
Dins del programa també 
s’ha previst realitzar una ac-
tivitat pedagògica adaptada 
a cada grup de classe, des 
de segon fins a sisè de pri-
mària i una formació espe-
cífica per a tots els mestres 
de l’Escola Sagrada Família 
i amb una altra formació per 
als professionals que treba-
llen amb infància i adoles-
cència a Caldes. L’objectiu 
és crear una base formativa 
sòlida que ajudi a la detec-
ció i prevenció per part dels 
responsables i tutors de 
referència davant de situa-
cions de risc que es puguin 
verbalitzar.

Els fanàtics del playmobil 
ja poden apuntar a les seves 
agendes que el cap de setma-
na del 19 i 20 de març Caldes 
d’Estrac es convertirà en seu 
principal d’acollida del món 
imaginari dels clicks.
L’escena principal, de gairebé 4 
metres, estarà dedicada al circ, 
amb tot tipus de malabaristes, 
mags i pallassos, mentre que els 
altres escenaris, d 1́,60 x 1,60 m, 
retractaran diferents escenes 
clàssiques d’aquesta joguina. El 
món medieval barrejat amb els 
personatges de la sèrie Super 
4, serà una de les delícies de la 
fira, on també hi tindran cabuda 
els pirates, una zona minera de 
l’oest americà i un diorama del 
Pol Nord, entre d’altres.

S’ha disposat que els parti-
cipants puguin començar a 
construir el seu aparador, de 
temàtica lliure, el divendres 19 
de març entre les 17h i 20h a la 
Sala Cultural. Les bases es po-
dran consultar a la pàgina web 
municipal. Els guanyadors se-
ran obsequiats amb caixes de 
Playmobil.
L’exposició romandrà oberta 
tot el cap de setmana del 19 
i 20 de març entre les 10 i 14h 
i les 16 i 20h per a tothom qui 
vulgui admirar les peces. Tam-
bé s´ha previst situar una punt 
de venda d´una àmplia gama 
de joguines de playmobil a la 
mateixa Sala Cultural.

Situada a la cantonada del Camí Ral amb el carrer Sant Josep, La 
Granja obre tot el dia, oferint esmorzars complets, entrepans i 
delicioses tapes per a tots els gustos. 
Des del passat 3 de desembre, l’establiment ha fet reformes a l’in-
terior i les noves emprenedores caldenques, Inés Rodao i Verónica 
Martínez, han donat un toc personal a la carta, incloent alguns plats 
típics de l’Uruguay com les empanades criolles i els famosos alfa-
jores de maizena.
Però sens dubte les tapes són les que se situen entre els plats 
estrella que ofereix el local. La recomanació principal és la que 
combina el pa de motlle, bacó cruixent, ou de guatlla i formatge. 
Però també és una autèntica delícia la de tonyina, maionesa, 
gamba, all i julivert. 
Actualment el local ofereix dues promocions més que atractives: 
l’esmorzar que inclou cafè amb llet i un croissant per 2,5 euros i una 
oferta que inclou una tapa i una cervesa per 2 euros. Properament 
també es podran demanar 
pollastres a l’ast per em-
portar. A més també està 
prevista la reforma del pati 
interior, que estarà enlles-
tit aquest estiu.

LA GRANJA: esmorzars, entrepans i 
tapes de qualitat amb un toc uruguaià
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actualiat urbanisme/habitatge/medi ambient–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ajuntament de Caldes
present a la manifestació contra 
el Pla Hidrològic de l’Ebre
Unes 50.000 persones, segons la Pla-
taforma en Defensa de l’Ebre, van sumar 
esforços i es van manifestar el passat 7 
de febrer a Amposta a les 12h per rebut-
jar el Pla Hidrològic de l’Ebre. Es tractava 
d’una cita estratègica ja que el 8 de fe-
brer la plataforma es reunia amb una de-
legació del Parlament Europeu. Aquesta 
trobada, segons la plataforma, podria ser 
la clau per convèncer la Comissió Europea 
d’intervenir en el pla. La manifestació va 
comptar amb la presència de l’alcaldessa 
de Caldes, Rosa Pou, que d’aquesta ma-

La concentració es va 
celebrar el passat 7 de 
setembre a Amposta

Tornen les 
orenetes a Caldes!
Ja són a punt d’arribar els culblancs a 
Caldes. Anomenats també orenetes de 
cua blanca (delichon urbicum), aquests 
ocells insectívors ens resulten força 
familiars pels seus vols acrobàtics i, 
segurament també, per la presència 
de llurs nius fets amb fang i que solen 
construir enganxats als nostres edificis. 
Des de fa uns anys, s’està realitzant 
una campanya de seguiment 
de l’espècie per tal de saber 
si la seva població es manté o 
decreix (Projecte Orenetes).
Al nostre municipi, aquesta curiosa au 
gairebé havia desaparegut. Gràcies a 
l’esforç d’alguns convilatans i a la crida 
feta des de l’Ajuntament, les darreres 
primaveres ha tornat a establir-se 
en algunes de les antigues colònies 
de cria destruïdes fa anys. Aquest 
fet, no agrada a tothom, degut al 
soroll i als excrements associats a la nera va voler mostrar el seu compromís, 

i el de l’Ajuntament, amb la defensa de la 
conca de l’Ebre. En aquest sentit, l’Ajunta-
ment de Caldes ja havia aprovat per una-
nimitat una moció de suport a les mobilit-
zacions contra el Pla Hidrològic de l’Ebre 
durant el passat ple del 25 de febrer.

nidificació. Cal recordar, però, que es 
tracta d’una espècie protegida per la 
llei i que no se l’ha de molestar ni, en 
cap cas, trencar els seus nius. Només 
cal32 ser una mica pacient durant 
l’època de cria –entre abril i setembre–. 
De ben segur que ens compensa 
amb escreix les petites molèsties 
que ens puguin ocasionar, el fet que 
s’alimentin d’insectes tan empipadors 
i, fins i tot perillosos per a la salut, com 
les mosques i mosquits de diferents 
menes –com ara el mosquit tigre–.
Deixem-los seguir volant i delectant-
nos amb les seves giragonses!

Jaume Viader - Arrels Cultura

Dos dies després de l’entrada del nou govern, i durant el ple del 25 de gener, els 
tres grups municipals que conformen l’Ajuntament van aprovar per unanimitat de-
negar la pròrroga de la concessió del servei públic municipal de balneari a la plaça 
de les Barques de Caldes adjudicada a la mercantil STEL GROC, degut a la reiterada 
infracció de les obligacions contractuals. El mateix dia, el nou govern va convocar el 
gestor de l’hotel, i dos dies després ja s’havia aconseguit tenir una reunió amb ell a 
l’Ajuntament que iniciava les gestions per reclamar el pagament del deute. Aquestes 
gestions estan en un estat molt avançat i l’Ajuntament espera tenir-ne més notícies 
ben aviat.
Actualment, el nou govern està fent gestions amb advocats, bancs i manté conver-
ses amb els gestors de l’Hotel Colón, per tal de que facin efectiu al més aviat possible 
el pagament del deute en qüestió.

La concessió havia estat adjudicada el 2002 i el termini finalitza-
va el pròxim abril amb possibilitat de pròrroga de 15 anys com 

a màxim. 
Tal i com mostra l’expedient de la conces-
sió, durant aquest temps l’empresa ha in-
corregut en vàries infraccions. En aquests 
moments es troba en tràmit un expedient 
municipal disciplinari, i ha estat objecte de 
múltiples inspeccions per part de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Catalunya, pel mal 
estat de les instal·lacions i per la deficient 
gestió del servei que han portat a clausu-
rar-lo en diferents ocasions.

La concessió té un alt nivell de 
morositat en el pagament del cànon
i dels tributs que afecten les instal·lacions, 
que sumen més de 700.000 euros

El nou govern va darrere del 
pagament del deute de Stel Groc,
gestora de l’Hotel Colón
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L’ICS confirma que la reestructuració 
del CAP d’Arenys, que també 
afecta Caldes d’Estrac, es farà 
després de Setmana Santa

Per qualsevol dubte 
contactar amb el CAU

Comença el 
desplegament 
del 4G
Des del Ministeri d’Indústria i Ener-
gia del govern central s’ha iniciat 
l’expandiment del 4G a la banda de 
800MHz, que ha de suposar una mi-
llora en la velocitat d’internet i en la 
cobertura a l’interior dels edificis.
D’altra banda, la implementació 
d’aquesta tecnologia pot afectar la 
recepció del senyal de televisió en 
alguns edificis propers a les estacions 
de telefonia mòbil.
En aquest sentit s’ha habilitat un te-
lèfon de contacte, el CAU: 900 833 
999, des d’on es gestionarà qualse-
vol incidència d’aquest tipus. Tam-
bé s’ha posat en marxa una pàgina 
web: www.llega800.es des d’on es 
podrà efectuar qualsevol tipus de 
reclamació.

L’Ajuntament de 
Caldes, present 
a la Trobada de 
Protecció Civil

En una reunió celebrada el mes de 
febrer a Sant Andreu de Llavaneres, els 
membres de l’Institut Català de la Salut 
van informar els diferents alcaldes i regi-
dors de Salut dels municipis afectats, so-
bre la reestructuració del CAP d’Arenys 
de Mar. En representació de Caldes d’Es-
trac varen assistir-hi  l’alcadessa Rosa 
Pou amb el regidor de Sanitat i primer 
tinent d’alcalde Joan Baró. Una reunió 
en què es va discutir la proposta d’acord 
consensuada entre els professionals de 
l’Àrea Bàsica del CAP i directius de l’ICS.
El cap territorial d’emergències mèdi-
ques va explicar la nova reestructuració 
prevista que serà gestionada a través del 
061.  En la reunió, es va discutir l’acord a 
què l’ICS ha arribat amb els professionals 
del CAP amb el vistiplau de 27 dels 31 
professionals, en què s’accepta la nova 
reestructuració prevista. Aquesta passa 
perquè un dels metges segueixi al CAP 
d’Arenys i l’altre s’encarregui de l’atenció 
domiciliària que es farà des de Mataró, i 
que donarà cobertura a la zona d’Arenys 
fins a Premià entre les 9 de la nit i les 8 
del matí, ampliant els horaris durant els 
caps de setmana.  Soraya Real, regidora 
de Sanitat d’Arenys de Mar,  va explicar 
que els professionals del CAP han cedit 
en el fet de perdre el metge presencial 
però s’asseguren que seran ells matei-
xos qui faran la cobertura en el servei 
d’urgències al centre d’Arenys.  A més, 
s’ha aconseguit que la infermera que re-
duïa  el seu horari passant d’11 a 4 hores, 
finalment en faci 8.

En aquesta reunió també es va aconseguir 
que els representants de l’ICS es compro-
metessin a reforçar el servei durant la 
temporada d’estiu, tenint en compte que 
la població gairebé es duplica. 
Al mateix temps, s’ha creat un consell 
de salut del qual en formaran part els 
regidors de Sanitat dels municipis afec-
tats. En el cas de Caldes en forma part el 
regidor Joan Baró, per fer un seguiment 
d’aquesta nova reestructuració. Aquest 
consell es reunirà per primera vegada a 
Caldes d’Estrac el pròxim dia 17  de març.
Amb la implementació d’aquesta nova ges-
tió i reestructuració del servei d’urgències 
del CAP d’Arenys, els usuaris hauran de tru-
car directament al 061, on es farà una pri-
mera avaluació telefònica a través de la qual 
es decidirà la prioritat de l’atenció al pacient.

Joan Baró, en representació de l’Ajuntament de Caldes i com a 
regidor de Seguretat i Sanitat va assistir a la segona Trobada de 
Vehicles d’Emergències i Cossos de Seguretat celebrada a Pineda 
de Mar el passat 30 de gener, i on es van lliurar els diplomes de 
reconeixement als voluntaris i treballadors de Protecció Civil.
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Durant el mes de febrer la nova Àrea de Serveis Urbans i Via Pública ha iniciat 
una tasca de millores viàries i adequacions per a la mobilitat en alguns dels 
carrers del municipi de Caldes.
Entre totes les actuacions cal destacar la neteja a fons de les reixes de dife-
rents carrers com el de la Riera. Al carrer Sant Josep i també al Camí Ral s’han 
fet millores relatives a la seguretat viària, com es pot veure a les imatges. Al 
Camí Ral, cal destacar també el canvi de les bandes sonores per aconseguir 
que les vibracions no afectin les cases.         
També durant aquests mesos s’ha dut a terme l’adequació de l’entorn de la 
seu dels Diables i la neteja del jardí de la Fundació Mercedes 
Torres.
Finalment s’han fet arranjaments a l’enllumenat i s’han re-
passat els passos de vianants com el que es troba al Mercat 
Municipal, on eren freqüents les càrregues i descàrregues 
que impedien la circulació dels vianants.
Des de l’Àrea de Serveis Urbans i Via Pública s’ha anunciat 
que es continuaran fent aquest tipus d’arranjaments i prò-
ximament també es posarà un punt de llum nou al Camí Ral. 

Millores viàries
i adequacions per
a la mobilitat

actualiat via pública/serveis urbans/salut––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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El 6 de febrer va finalitzar el curs de Tècnic de Nivell II organitzat per la Federació 
Catalana de Patinatge Artístic, amb la realització dels exàmens a tots els aspirants 
a obtenir el títol.
Es tancava així el que ha estat una col·laboració entre l’Àrea d’Esports de l’Ajunta-
ment i la Federació Catalana de Patinatge, que ha permès que més de 30 monitors 
d’arreu de Catalunya hagin pogut evolucionar en el seu aprenentatge amb les eines 
i els mitjans adequats.
El curs, que es va iniciar el passat 4 de desembre de 2015 al municipi de Caldes, ha 
estat una formació intensa on els monitors han après la part teòrica i pràctica per 
poder realitzar les funcions de Tècnic Autonòmic de Patinatge Artístic.
Cal destacar també que el 7 de febrer es va realitzar el Reciclatge de Jutges i Tèc-
nics de la Delegació Territorial de Barcelona per exposar els canvis que hi haurà en 
el reglament de cares a la competició del 2016.
La Federació Catalana de Patinatge ha agraït el suport del Consistori per al desen-
volupament del Curs Nivell II a Caldes d’Estrac, tot desitjant que es puguin realitzar 
altres cursos i també al Club de Patinatge de Caldes d’Estrac per la seva perseveran-
ça en la difusió i ensenyament d’aquesta disciplina.
Des de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac es considera que aquesta 
col·laboració ha estat satisfactòria i es treballarà per poder realitzar més activitats 
semblants per tal de potenciar l’esport a Caldes.

Èxit del caldenc
Joan Vázquez

El futbolista torna 
a figurar en la 
llista de candidats 
per jugar amb la 
Selecció Catalana 
de Futbol Sala

El jugador caldetenc de futbol sala, Joan 
Vázquez, ha començat la temporada amb 
un Subcampionat de Seleccions Comar-
cals Infantil 2015, a la Ciutat Esportiva de 
Blanes, els passats dies 5 i 6 de desembre 
2015. Ara té 13 anys però va iniciar-se en el 
món del futbol sala quan només en tenia 
5. En un principi, jugava amb l’equip es-
colar que hi havia a Caldes, el Club Futbol 
Sala Caldes d’Estrac, fins que va fer el salt 
al futbol federatiu unint-se a l’equip de la 
Unión Santa Coloma. Vázquez ha continuat 
evolucionant dins del món del futbol sala i 
actualment ja és la segona temporada que 
forma part de l’equip infantil del Club Fut-
sal Mataró, actualment reconegut com un 
dels millors clubs de futbol del Maresme.
Cal destacar que aquest ha estat el tercer 
any consecutiu que forma part de la llista 
que possiblement acollirà els futurs futbo-
listes seleccionats per jugar amb la Selec-
ció Catalana de Futbol Sala i que, a més, 
milita a la màxima categoria federativa, a la 
Divisió d’Honor Infantil, lluitant per assolir 
les posicions capdavanteres del campionat, 
dins la Federació Catalana de Futbol.

El Festival de 
Santa Florentina 
no tindrà 
continuïtat a 
Caldes d’Estrac 
durant el 2016

Valoració positiva dels cursos organitzats 
per la Federació Catalana de Patinatge

Les sessions van comptar amb més de 30 inscrits

El govern de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha pres la decisió 
de renunciar al Festival de Santa Florentina durant aquest 2016. 
El Festival de Santa Florentina havia celebrat la seva 17a edició 
per primer cop a Caldes d’Estrac el passat 2015 durant els mesos 
de juliol i agost, després de 16 anys de recorregut al castell de 
Canet de Mar. Aquest any cabia la possibilitat de que es tornés a 
repetir, però l’equip de govern municipal ja ha anunciat que degut 
a l’elevat cost que suposa la seva realització, en aquest 2016 no 
es vol mantenir, ja que es valora donar prioritat a altres qüestions 
dins de l’Àrea de Cultura com ara donar més suport a les entitats 
i a la Fundació Palau.
Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, va explicar que l’Ajuntament 
ha hagut de fer front a 70.0000 euros a causa del festival i que  
l’anterior govern de CiU s’havia compromès a assumir-ne 34.000. 

L’equip de 
govern estima 
que s’han hagut 
d’assumir uns 
70.000 euros 
i que implica 
un cost massa 
elevat per a 
l’Ajuntament

Però a aquesta xifra, segons l’actual govern format per ERC i PSC, 
cal afegir-hi 38.000 euros més, sense comptar els 9.000 euros 
que sumen les hores extraordinàries que van haver de fer alguns 
dels treballadors municipals.
L’alcaldessa ha explicat que durant el mes de març, tal i com indi-
ca el procediment, es demanarà la subvenció a la Generalitat, una 
subvenció que només es pot tramitar a festival vençut, i per tant 
encara no està confirmat que s’acabi atorgant.
Pou ha valorat positivament la qualitat del festival i la seva cele-
bració, entenent que és una proposta de qualitat interessant per 
promocionar el municipi i no descarta que d’aquí a uns anys es 
pugui tornar a reprendre, però ara per ara, valora que al municipi 
s’han d’atendre altres prioritats. De la mateixa manera, també s’ha 
aturat el projecte de construcció de l’amfiteatre projectat al parc de 
la Pineda per acollir els concerts del festival entre d’altres activitats.



11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––actualiat cultura/joventut/esports

L’Àrea de 
Joventut finalitza 
amb èxit el Curs 
de Cuina Jove 
dirigit pel xef 
Rubén Calvo

En marxa el 
programa 
“Voluntaris per 
la llengua”

Aquest any són 8 les 
parelles que hi participen

La Biblioteca Can Milans de Caldes va 
acollir aquest 27 de gener a les 19h l’ac-
te inicial del programa Voluntaris per la 
llengua que té com a objectiu facilitar 
l’aprenentatge de la llengua catalana i 
crear llaços d’amistat entre els partici-
pants. Maite Bonora, responsable del 
programa al Maresme, i Tamara Alfaro, 
de la Biblioteca Can Milans, van ser les 
encarregades d’explicar el programa.
Aquest any són 16 les persones que hi 
participen i el funcionament és molt 
simple. Es tracta de crear parelles lin-
güístiques, formades per un voluntari 
que parli el català de forma fluïda, i un 
aprenent. A partir d’aquí les dues perso-
nes han d’invertir desinteressadament 
10h per parlar el català en el context que 
desitgin. La finalitat és aconseguir que 
els aprenents vagin incorporant el català 
en les seves activitats quotidianes, però 
també en les seves relacions socials i 
laborals, i sobretot que perdin aquella 
primera por a llançar-se i parlar el català.
La Biblioteca Can Milans col·labora amb 
el Centre de Normalització Lingüística 
des de l’any 2011 i posa a la disposició 
dels interessats tota la informació i ori-
entació per inscriure’s al programa. Per 
a més informació els interessats poden 
dirigir-se a la Biblioteca Can Milans o bé 
al telèfon: 937 913 025.

Durant els dies 16,18, 23 i 25 de febrer, el prestigiós cuiner Rubén Calvo va 
dirigir el curs de Cuina Jove dividit en quatre etapes d’aprenentatge: el món dels 
aperitius, els entrants, la cuina dels peixos i l’elaboració de postres. 
Ja el primer dia, el curs va exhaurir les places amb un total de 20 joves inscrits 
que durant les sessions van tenir l’oportunitat de fer un aprenentatge pràctic i 
supervisat sobre l’elaboració de receptes d’alta cuina com el “lluç farcit amb pa 
amb tomàquet i crema d’ametlles”. 
Rubén Calvo és conegut per la seva tasca com a xef del Restaurant el Vellard 
de Caldes i per un currículum excel·lent que inclou haver treballat amb Carme 
Ruscalleda. L’objectiu del curs, pensat des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
era el d’apropar el món de la cuina als joves, dotant-los de recursos i eines per 
facilitar la seva inserció laboral en l’àmbit de la restauració i de l’hostaleria.
Un cop finalitzat el curs, l’Espai Jove atorgarà un diploma a tots els participants i 
s’editarà un llibre amb totes les receptes que s’han realitzat durant el curs.

Alta cuina a l’abast 
dels més joves
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L’Àrea de Joventut posa en marxa un 
servei d’assessorament formatiu i laboral
    Les sessions tindran lloc el 10, 11 i 12 de març

Fomentar l’ocupació entre 
els joves i potenciar un dels 
espais més emblemàtics de 
Caldes: el Parc de Can Munta-
nyà. Aquests són els dos ob-
jectius principals del projecte 
“Fent Camins” que es du a 
terme des de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya.
El pla formatiu té una dura-
da de 3 mesos i està adreçat 
a joves inactius i en situació 
d’atur, en edats compreses 
entre els 16 i els 25 anys. En-
guany són 10 els joves que 

Amb l’objectiu de donar eines i facilitar la inserció laboral a 
la població més jove, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac en col·laboració amb la Direcció General de Jo-
ventut de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, posen en 
marxa un servei d’informació i assessorament formatiu i laboral.
Aquest servei es desenvoluparà durant els dies 10, 11 i 12 de 
març a l’Espai Jove i acollirà dos tipus de sessions. La primera,  el  
dijous 10 de març, de 16:30h a 19:30h, serà una sessió grupal de 
tècniques de recerca activa de feina. Aquesta primera trobada 
se centrarà en els següents eixos de treball: els models de CV 
adaptats als diferents perfils professionals, saber identificar les 
competències professionals més demandades per les empre-
ses, conèixer les principals webs i eines de recerca de feina i 
l’entrevista laboral: com superar-la amb èxit.

Durant els dies següents (11 i 12 de març), el servei oferirà as-
sessories individualitzades i totalment personalitzades a les de-
mandes dels usuaris amb una durada d’entre 30 i 40 minuts. 
L’encarregada de dur-les a terme serà la Marta Rosario, tècnica 
d’ocupació i assessora laboral. Es recorda als interessats que per 
a les assessories individualitzades cal sol·licitar hora concertada 
amb l’orientadora laboral al correu joventut@caldetes.cat.
El curs està dirigit principalment a persones en edats compreses 
entre els 16 i 35 anys i en situació d’atur. 

“Fent Camins”: una 
aposta decidida 
per a la inserció 
laboral dels joves

hi participen, dos dels quals 
tindran un contracte laboral 
com a peons de jardineria du-
rant dos mesos per finalitzar 
la tasca de millora del Parc de 
Can Muntanyà.
El curs se celebrarà els dime-
cres i divendres de 10h a 14h, 
des del 13 d’abril fins al 13 de 
juliol. Cada dia, de les 10h a 
les 11h es farà la part teòrica 
al voltant de la jardineria, que 
inclourà  sessions especials 
per oferir assessorament de 
caràcter ocupacional adaptat 
a l’ofici; l’espai entre les 11:30 
i les 14h es dedicarà a la part 

pràctica que es desenvolupa-
rà al Parc Can Muntanyà.
Els interessats a participar 
poden adreçar-se a l’Àrea 
de Joventut (matins: de di-
lluns a divendres, de 10h a 
14h a l’Ajuntament - telèfon 
93.791.00.05 - extensió 104; 
tardes: de dilluns a divendres, 
de 17h a 20h a l’Espai Jove - 
telèfon 93.791.17.78). També 
es pot demanar informació a 
través del correu joventut@
caldetes.cat

El programa “Fent Camins” 
es va iniciar el passat abril 
del 2014 amb el suport de la 
Diputació i de la Generalitat 
de Catalunya. L’any passat el 
programa va culminar exito-
sament amb la contractació 
de dos dels joves participants 
i aquest 2016 s’espera que 
s’obtinguin els mateixos re-
sultats.
Horts ecològics per construir 
lligams intergeneracionals
Segons l’Àrea de Joventut, 
s’estan iniciant tràmits perquè 
l’activitat també inclogui la 
cura d’horts urbans que es-
tarien situats a dalt del Parc 
Muntanyà. Per fer-ho es cre-
arien sinèrgies generacionals, 
de manera que joves i gent 
gran treballerien plegats per 
tenir cura del creixement de 
totes les espècies.
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Diversió, humor i 
gran participació a la 
Festa Major d’Hivern
El Club de Petanca de Cal-
des d’Estrac va ser l’encarregat 
d’obrir la programació de les 
festes amb l’esperat Torneig 
Social de Festa Major d’Hivern 
i la tirada del pernil. Segons 
el president de l’entitat, Joan 
Mora, la gran afluència de gent 
va fer que el torneig s’allargués 
fins les tres de la tarda. Això sí, 
els guanyadors se’n van endur 
el desitjat pernil, el segon equip 
classificat  un formatge i el ter-
cer una llonganissa. A més, tots 
els participants van ser ob-
sequiats amb una ampolla de 
cava i una caixa de neules.

El Drac Astharoth de Caldes 
celebra el 25è aniversari en 
companyia de les bèsties 
més temibles de Catalunya 

Com la mateixa colla va explicar “L’Astharoth és el motiu, la 
força, l’ànsia”. Una data tan assenyalada no es podia deixar 
passar sense fer soroll i per això la colla va preparar un munt 
de sorpreses. A partir del migdia, a l’esplanada de Can Munta-
nyà ja es podia veure la plantada de nombroses bèsties i dracs: 
l’Arpella del barri Gòtic de Barcelona, el Bitxo del Torrent Mitger 
de Terrassa, el Cap-allà del barri d’Horta–el Carmel de Barce-
lona, la Martineta de Cerdanyola, en Llaunes de Montgat, el 
Drac de Granollers, el Ratpenat de Malgrat, el Drac de Vilardell 
de Sant Celoni, el Cancerber de Canovelles, la Titota de Ca-
net, en Galimatàs de Canet, i com no, l’Astharoth de Caldes.
A les 14h es va celebrar un dinar de germanor amenitzat amb 
activitats infantils i un concert acústic que es va allargar fins 
les 17h, moment en què es va iniciar la rua atabalalaiaia.
A les 19h va començar el correfoc amb el Drac Astharoth com a 
protagonista, tot fent el recorregut habitual fins arribar a la plaça 
de la Vila. En el tram de la plaça de la Vila fins l’esplanada de Can 
Muntanyà totes les bèsties i dracs van fer els seus lluïments. 
Un cop a l’esplanada es van anar presentant un per un amb el 
seu ball característic. La vetllada va finalitzar amb una ballada 
general de totes les bèsties tot creant un espectacle inoblida-
ble de fum i guspires que va enlluernar tots els assistents.

Divendres, 11 de desembre, 
després del taller de Nadal or-
ganitzat per la Biblioteca Can 
Milans, es va donar el tret ofi-
cial d’inici de les festes amb la 

tradicional encesa de l’arbre i la 
xocolatada.
Però sens dubte, dissabte va 
ser un dels dies més intensos 
de les festes. Al matí, la gim-

cana solidària amb inflables 
que es va situar al Pavelló Po-
liesportiu. A la tarda, la Colla de 
Diables va preparar un correfoc 
inaudit per celebrar el 25è ani-
versari del Drac Astharoth. I a 
la nit, en Peyu i en Dani van fer 
servir tots els recursos d’ironia, 
exageració i fins i tot alguna 
dosi de sarcasme per guanyar 
els aplaudiments d’un públic 
nombrós.
El punt i final el van posar els 
Gegants de Caldes, el diumenge 
al matí, amb una cercavila i ba-
llada de gegants en la qual tam-
bé hi van participar les colles de 
Sant Llorenç Savall, Navarcles, 
Sant Adrià del Besòs, Lloret de 
Mar i Sant Joan de les Abades-
ses. I com no podia ser d’altra 
manera, diumenge també es va 
celebrar la Missa Solemne en 
honor a Santa Llúcia a les 13h a 
la parròquia de Santa Maria.
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Set comparses participen 
al concurs de disfresses

Caldes viu 
un intens 
Carnestoltes 
2016

actualiat cultura/joventut/esports––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Els actes centrals de Carnestoltes es van viure amb gran im-
plicació de tots els veïns i veïnes de la vila. Divendres 5 de 
febrer, a les 16h, la gran protagonista va ser la rua infantil de 
l’Escola Bressol i de l’Escola Sagrada Família que van iniciar 
el seu recorregut des de l’escola, fins al carrer Major, el carrer 
Església, la plaça de la Vila i la Riera fins arribar a l’esplanada 
de Can Muntanyà. Un cop allà, tots els nens van poder gaudir 
d’un berenar i d’un espectacle familiar amb jocs i música a 
càrrec de SOMDIVERTA.
Dissabte 6 de febrer al matí i fins les 13h, els paradistes del 
Mercat Municipal van oferir una xocolatada popular. Aquest 
any, l’entitat va escollir el bosc de les fades com a motiu cen-
tral i tot el mercat es va ambientar amb fulles i flors. Les para-
distes, com no, van anar disfressades de fades.
L’activitat estrella va arribar a les 21h amb la trobada de les 
carrosses i la rua de carnestoltes que aquest any ha acon-
seguit força implicació popular. El punt de trobada va ser el 
passeig dels Eucaliptus, i des d’allà es va iniciar el recorregut 
per la baixada de l’Estació, el carrer Callao i la Riera fins a la 
plaça de la Vila. La xaranga va acompanyar en tot moment  els 
participants de la rua i els espectadors i un cop a la plaça de 
la Vila, com sempre, va oferir un crític pregó de carnestoltes, 
escrit pels veïns del poble.
Tot seguit es va donar pas al concurs de Carnestoltes, al qual 
van participar les comparses: Colla de Diables, Alícia al país 
de Caldes, A les 24, Catrins, La Quadra del Mar, Neons i Ter-
rorífics. Joan Baró, primer tinent d’alcalde, es va encarregar 
de lliurar els premis. A les 24 va endur-se el premi a la millor 
disfressa individual infantil, que comportava un berenar per a 
4 persones al Pa i Cafè, la disfressa de gat d’Alícia al país de 
Caldes va guanyar la categoria a la millor disfressa individual 
d’adults premiada amb un sopar per a dues persones al Tête-a-
Tête. El premi a la millor carrossa, valorat en 100 euros, va ser 
per a Alícia al país de Caldes. La categoria de millor comparsa 
infantil, premiada amb 150 euros, va ser per a Neons i el gran 
premi de 200 euros a la millor comparsa va ser per A les 24.
La vetllada va finalitzar amb el ball de Carnestoltes a la Sala 
Cultural i amb una disco-mòbil càrrec de DJ Domènec i el servei 
de bar a càrrec de l’entitat El Somriure dels Nens.
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Unes 200 persones van participar 
a la sardinada popular 

Dimecres de cendra, l’esplanada de Can Muntanyà va acollir 
l’acte final del Carnestoltes. La vetllada va començar a les vuit 
del vespre amb l’arribada dels primers veïns i veïnes de Caldes 
que van aparèixer per participar de la festa.
Com sempre i abans d’acomiadar-se enmig de les flames, 
el Rei Carnestoltes va deixar el seu testament advertint els 
grups polítics de fer bé la seva feina, i animant els veïns i ve-
ïnes a participar de les festes i gaudir al màxim: “que la vida 
són dos dies, i un ja te l’has gastat”. Després d’aquestes pa-
raules, una flamarada va fer desaparèixer el personatge que 
aquest any encarnava un ocell gegant, el rei de la selva, dis-
senyat i construït per l’Espai Jove.
Tot seguit, l’espectacular sardinada organitzada per l’Ajunta-

ment en col·laboració amb 
l’Associació de Pescadors i 
la Colla de Diables de Caldes 
d’Estrac, va sadollar la gana 
de gairebé 200 veïns de 
Caldes. Una sardinada, rea-
litzada amb 30kg de sardi-
nes, que es complementava 
amb brou i vi d’Alella.

Joan Baró, 1r tinent d’alcalde, va ser l’encarregat 
de lliurar els premis del concurs de disfresses
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Aprovada la nova 
organització municipal 
de l’Ajuntament

l’ajuntamentinforma––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Un cop proclamada Rosa Pou com a nova 
alcaldessa, després de la celebració del Ple 
extraordinari el passat 23 de gener on es 
va debatre la moció de censura a l’alcalde 
sortint Joaquim Arnó, i tal i com estipula el 
Reglament Orgànic Municipal (ROM), el 28 de 
gener es va procedir a l’establiment de la nova 
organització municipal de la que es donarà 
compte en el pròxim ple que se celebri.

La composició del nou govern municipal ha 
quedat formada per regidors d’ERC i del PSC, 
i el grup municipal de CiU que romandrà 
a l’oposició de manera individualitzada.

També es va establir que el Gabinet 
d’Alcaldia agrupi diferents seccions: 
Comunicació, Protocol i Participació 
Ciutadana i Sistemes d’Informació. A 
més del Gabinet d’Alcaldia, la nova 
organització municipal queda estructurada 
en dues grans àrees d’organització 
política: Serveis Generals i Ordenació 
del Territori, i Serveis a les Persones.

En quant a les àrees i regidories, s’ha 
establert la delegació de les funcions de 
l’alcaldia d’aquesta manera: Joan Baró 
Viaplana (PSC) , ha estat nomenat primer 
tinent d’alcalde i assumeix les àrees de 
Serveis Urbans, Via Pública, Governació 
i Salut. Òscar Baró Clariana (ERC), és el 
segon tinent d’alcalde i porta les regidories 
d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme. Laura Aloy López (ERC), assumeix 
les regidories d’Acció Social, Atenció a les 
Persones i Ocupació. Miquel González 
Monforte (PSC) porta les àrees d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient. Finalment David 
Salvà Comas  (ERC) es fa càrrec de les 
regidories de Cultura, Joventut i Esports.

Composició del Ple
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac l’integren 11 regidors, 
que en el mandat 2016-2019 és el següent:

Rosa Pou Baró     Alcaldia
      Ensenyament, Comunicació,  

 Protocol i Participació Ciutadana,  
 Sistemes d’Informació

Joan Baró Viaplana   1r tinent d’alcalde
      Regidor de Serveis Urbans,  

 Via Pública, Governació i Salut

Òscar Baró Clariana   2n tinent d’alcalde
      Regidor d’Hisenda, Promoció 

Econòmica, Comerç i Turisme

Laura Aloy i López   Regidora
      d’Acció Social, Atenció a 

les Persones i Ocupació

Miquel Gonzàlez    Regidor
i Monforte     d’Urbanisme, Habitatge 

i Medi Ambient

David Salvà i Comas   Regidor
     de Cultura, Joventut i Esports

Joaquim Arnó i Porras   Regidor i portaveu

Elisabeth Segura i Gubern  Regidora

Marcos Blázquez i García   Regidor 

Àngel Rusiñol i Esteban   Regidor

Mònica Serra i Nieto   Regidora

L’ApUnt
econòMic

DEUTE A LLARG TERMINI:

Import pendent a 31/12/15: 4.174.966,27 €

Amortització al 2015: 453.554,20 €

Interessos pagats el 2015: 35.420,89 €
-------------------------------------

CREDITORS (deute amb proveïdors i administracions públiques):

Import a 23/1/16: 845.348,15 €
-------------------------------------

PRINCIPALS DEUTORS A 23/1/16:

Liquidacions gestionades per ORGT:  1.356.408,15 €  

Generalitat: 685.236,15 €
(391.653,10 d’una subvenció del Pla de dinamització turística)

Diputació: 111.595,44 €
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Ve y pon un centinela. Harper Lee (NOVEL·LA)
Madrid: HarperCollins, 2015. 

Maycomb, Alabama. Als vint-i-sis anys, Jean Louise Finch Scout torna a casa des de Nova York 
per visitar el seu pare, Atticus. Amb el transfons de la lluita pels drets civils i els disturbis polítics 
que estaven crispant el Sud dels Estats Units, el retorn de Jean Louise a casa es torna agredolç. 
El descobriment de pertorbadores veritats sobre la seva família, la ciutat i les persones que més 
estima, unit als records de la seva infància, farà que es qüestioni tots els seus valors. Ve y pon un 
centinela capta a la perfecció la dolorosa transició vital d’una jove que deixarà enrere les il·lusions 
del passat en un viatge que només pot ser guiat per la seva pròpia consciència.

Harper lee va néixer el 1926 a Monroeville, Alabama. Va ser alumna del Huntingdon College i va 
estudiar Dret a la Universitat d’Alabama. És autora de dues novel·les Matar a un ruiseñor i Ve y 
pon un centinela, la seva novel·la perduda. Ha rebut nombrosos premis literaris, com el Pulitzer i 
la Medalla Presidencial de la Llibertat.

lesrecomanacionsdecanMilans––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

activitatsalafundacióPalau––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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MARÇ Diumenge 27, a les 11 del matí
Els diumenges de la Fundació Palau

Fes la guardiola
de Picasso de xocolata!

Objectiu del taller
Dins els gèneres literaris, la poesia és el 
que ens permet, a través del domini del 
llenguatge i de la concentració d’idees, 
evocar el màxim amb les mínimes 
paraules. Dins de cada poesia, a més, 
hi ha encara formes més concentrades 
que pretenen dir tot el que el poeta 
copsa en un instant d’una manera 
encara més breu. Si mirem cap a casa 
tenim l’exemple de Verdaguer, que 
escriu un poema com L’Atlàntida amb 
més de 2.600 versos i les seves Flors de 
Miracruz que en quatre versos projecta 
també tota una panoràmica, en aquest 
cas no tant geològica com de relació 
del sentir interior amb l’exterior. 
En la poesia tradicional japonesa, 
apareix, a partir del segle XVII, l’haiku 
o haikai, la síntesi de la síntesi, que en 
els seus orígens buscava descriure un 

moment concret de la natura i de la 
vida quotidiana, com si la brevetat en 
la forma ajudés a entendre que el que 
l’haiku ens transmet és la visió només 
d’un instant a través dels ulls del poeta. 
Amb aquest taller, farem una visita 
al món de l’haiku i veurem tot el 
que es pot evocar en només disset 
síl·labes repartides en tres versos.

Contingut
u  Introducció a la poesia 

tradicional japonesa

u  L’origen: de la tanka a l’haiku 
passant per l’haikai

u  Els haijins: alguns dels autors 
d’haikus japonesos més rellevants.

u  La tanka i l’haiku en la nostra poesia i 
les seves versions: Joan Salvat-Papasseit, 
Carles Riba, Josep Palau i Fabre

u Creació d’haikus

Taller on reproduirem amb xocolata la guardiola que 
va pintar Picasso, i que està exposada a la Fundació 
Palau, i la guarnirem amb ous de xocolata i figuretes.
Aprendrem a desfer la xocolata i preparar-la 
per a emmotllar, desemmotllar i fer figures que 
decoraran els nostres pastissos de Pasqua.

Taller per a nens i nenes de més de 6 
anys acompanyats per un adult.
Preu per nen/a: 8€. Una mona per nen/a.
Cal fer inscripció prèvia: 93 791 35 93/ 
fundaciopalau@fundaciopalau.cat
(Places limitades a 15 nens)

ABRIL Divendres 22

disset síl·labes Per coPsar un instant
Taller monogràfic d’haiku
A càrrec d’Anna Maluquer

Places limitades. Cal fer inscripció prèvia: 93 791 35 93 /fundaciopalau@fundaciopalau.cat. Taller gratuït com activitat de Sant Jordi.
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Balneri platja i hotel 
colón: no és només 
un tema legal
Quan es pregunta a l’alcaldessa 
sobre la situació del balneari 
de la platja i de l’hotel Colón, 
contesta amb una expressió 
pretesament ambigua. “És un tema 
legal” diu, amb la indissimulada 
satisfacció de qui es pensa que 
ha trobat la resposta perfecta. 

Però no ho és. El que està passant 
no és “només” un tema legal. És fer 
balanç del que ha representat per a 
Caldes i la seva gent, tants tractes 
de favor que s’han dispensat als 
titulars de l’hotel i del balneari. És 
comprovar com de tot el que es 
va prometre a canvi, pràcticament 
res s’ha convertit en realitat. 

És el resultat d’una pèssima 
explotació que ha malmès una bona 
part del prestigi de poble obert i 
amable que sempre ha tingut Caldes. 
És un atemptat continuat a la salut 
pública per falta de manteniment, 
profilaxi i neteja. I és també, una 
estafa colossal en l’execució 
del projecte. Una il·legalitat 
que ja ha estat denunciada i 
que, com a tal, comportarà 
l’exigència de responsabilitats 
dels seus protagonistes. 

Davant aquests arguments és hora 
de fer balanç i prendre decisions. Si 
l’alcaldessa i el seu govern pensen 
que tot va bé i que la situació 
es pot mantenir amb uns quants 
retocs de maquillatge (i d’advocats), 
endavant, revoquin l’acord que ja 
ha pres l’Ajuntament, renovin la 
concessió i tornin a hipotecar el 
poble en la cerca d’unes suposades 
contraprestacions que fa catorze 
anys s’esperen i no arriben. 

Si pel contrari, pensen que ja n’hi 
ha prou d’aquest color, mantinguin 
l’acord del Ple, no renovin la 
concessió i explorin el nou camí 
de l’esperança. Amb nous gestors, 
noves formes i amb els canvis 
necessaris a les instal·lacions. 
Reparant les il·legalitats i 
desemmascarant els culpables 
de que, durant tot aquest temps, 
hagi primat l’interès d’uns quants 
per sobre de l’interès general. 

Definitivament no és només un 
tema legal: és un tema de poble!

Primer de tot volem felicitar la 
primera alcaldessa de Caldes 
d’Estrac, la nostra companya Rosa 
Pou. Ens sentim orgullosos, tant 
d’ella com dels nostres companys 
de la secció local, Òscar Baró, 
Laura Aloy i David Salvà, tenen 
tot el nostre respecte i suport 
per fer un pas endavant, com 
molt bé varen explicar, per 
responsabilitat envers el poble 
de Caldes. Sabem que no ho 
tindran gens fàcil. Serà una tasca 
feixuga, plena d’entrebancs i 
estem convençuts que amb 
humilitat, respecte i honestedat 
faran el millor per Caldes i 
els seus vilatans. Els hi volem 
transmetre tota la nostra força.

També volem felicitar els 
companys de viatge d’aquest 
nou govern, els regidors del PSC 
de Caldes d’Estrac, Joan Baró i 
Miquel González. Esperem que 
formin un bon equip i treballin 
colze a colze pel bé de Caldes.

Ens agradaria fer un suggeriment 
a Convergència de Caldes 
d’Estrac: Entenem que estiguin 
dolguts per la moció de censura 
i que no ha de ser fàcil per als 
seus regidors. El temps ho cura 
tot. Demanem si us plau que 
reflexionin, que deixin de faltar 
al respecte als nostres companys 
reiteradament a les xarxes socials, 
i que la política no serveixi 
d’excusa per atacar les persones. 
Tots cometem errors, és de savis 
rectificar i parlant la gent s’entén. 
Tots volem un poble millor, es 
pot discrepar, discutir i tenir 
diferents punts de vista, però el 
que no hem de perdre mai són 
les formes i el respecte. Gràcies!!

Visca Caldes i visca 
Catalunya lliure!!

les entitats, 
un punt fort 
de caldes

Un dels punts forts de Caldes 
ha estat sempre, i és, el seu 
teixit associatiu. Les diferents 
entitats locals han passat 
–com tota empresa humana– 
temporades millors i pitjors 
i, desgraciadament, alguna 
ha hagut d’aturar-se durant 
un temps, però tots esperem 
que retorni amb nova força.

Sempre hem cregut que, des de 
l’Ajuntament, cal donar a les 
entitats un suport decidit, sense 
fissures. No pas intervenint-
hi, ni intentant mediatitzar 
ni dirigir la seva gestió, sinó 
senzillament acompanyant-los, 
estant amatents a allò que 
necessiten, facilitant-los el 
poder realitzar amb plenitud 
les seves activitats, fent-los 
fàcil la coordinació necessària. 
A totes els cal aquesta mena 
de recolzament: a unes, per 
continuar la seva tasca amb tot 
l’entusiasme possible; a d’altres, 
per poder sortir de l’atzucac, del 
seu momentani silenci, i tornar 
així a unir la seva veu al conjunt. 

Per això un govern municipal ha 
d’estar receptiu a les entitats 
locals i als seus projectes: 
sempre ho hem considerat així, 
i així ho farem. És hora que 
també els caldencs i caldenques 
s’animin a prendre-hi part i 
donar, així, més vitalitat al 
nostre teixit social, alhora que 
s’enriqueixen amb els seus valors. 
Lleure, cultura, esport, salut, 
benestar social, cooperació... 
el ventall d’opcions fa fàcil 
decidir-se: on vols participar?

a nova 
distribució de 
l’informatiu 
municipal 
portAdA

Amb l’objectiu d’optimitzar 
recursos i millorar la 
distribució de la revista 
Portada, l’Àrea de 
Comunicació de l’Ajuntament 
de Caldes crearà una llista de 
subscriptors. Les subscripcions 
seran gratuïtes i es podran 
fer a partir del 20 de març.

D’aquesta manera els veïns i 
veïnes interessats a continuar 
rebent la revista Portada a 
casa seva o a través d’una 
adreça de correu electrònic 
només hauran d’omplir un 
formulari via web o a través 
de l’OAC (plaça de la Vila s/n. 
Telf: 93 791 00 05 de dilluns 
a  divendres de 9h a 14h).

Pròximament es publicarà 
tota la informació al 
web municipal. D’altra 
banda es recorda que la 
revista municipal es podrà 
continuar descarregant 
de forma gratuïta des del 
web municipal i també 
la podeu trobar en paper 
a tots els establiments 
municipals com la Biblioteca, 
la Fabriqueta, l’OAC, SIGE 
(el pavelló poliesportiu), 
o el Mercat Municipal.
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elsgrupsmunicipals–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fes-te 
subscriptor de la 
revista portada
Vols continuar rebent la 
revista Portada a casa o a 
la teva adreça de correu 
electrònic? Només cal que et 
facis membre de la llista de 
subscriptors. Com? A través 
de l’OAC (plaça de la Vila 
s/n. Telf: 93 791 00 05 de 
dilluns a  divendres de 9h 
a 14h) o del formulari que 
trobaràs al web municipal.
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aGenda d’actiVitats deLs mesos de marÇ i aBriL de 2016

MARÇ
2Dimecres

10 del matí, a la Biblioteca Can 
Milans
la classe de p3 Visita la 
BiBlioteca
Organitza: Biblioteca Can 
Milans i Escola Sagrada Família

3 Dijous

10 del matí, al Casal d’Avis
xerrada de 
Musicoteràpia
A càrrec de Marina Serra, 
musicoterapeuta
(Tots els dijous, de 10 h a 12 h 
del 3 de març fins al 5 de maig)
Organitza: Àrea d’Acció Social

4 Divendres

4 de la tarda, a La Fabriqueta
curs Jutges patinatge. 
coMitè Jutges i 
calculadors de 
patinatge. Curs que dóna 
accés a poder puntuar a les 
diferents competicions. El 
curs está dirigit per la Dámaris 
Lladó, Jutge Internacional 
de la Federació Catalana de 
Patinatge
Organitza: Federació Catalana 
de Patinatge

6 de la tarda, a la Biblioteca 
Can Milans
Hora del conte:
“contes il·luMinats”
A càrrec de l’Ulldistret
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

5 Dissabte

4 de la tarda, a La Fabriqueta
preselecció caMpionat 
de Barcelona
Organitza: Federació Catalana 
de Patinatge

6 Diumenge

A partir de 2/4 de 9 del matí, 
per tot el poble
27a edició de la cursa 
popular de caldes 
d’estrac
En les darreres edicions de la 
Cursa Popular ha quedat palesa 
la importància d’aquesta prova 
per al municipi, que desperta 
el dia de la seva celebració 
amb una intensa activitat al 
carrer i el bon acolliment de la 
població a aquesta iniciativa, 
any rere any.
Organitza: Regidoria d’Esports 
i Centre Atlètic Laietània

7 Dilluns

6 de la tarda, a La Fabriqueta
coneixeMent de la 
societat catalana
Servei d’acollida per a 
persones nouvingudes. 
(Tots els dilluns, del 29 de 
febrer fins al 25 d’abril)
Organitza: Consell Comarcal

10 Dijous

2/4 de 5 de la tarda, a l’Espai 
Jove
siaFol
Servei d’Informació i 
Assessorament Formatiu i 
Laboral per a joves. Sessió de 
Tècniques de Recerca Activa 
de Feina.
Organitza: Àrea de Joventut

11 Divendres

2/4 de 5 de la tarda, a l’Espai 
Jove
siaFol
Sessió d’assessorament 
individualitzat. (Cal concertar 
hora prèvia al  correu 
joventut@caldetes.cat) 
Sessions impartides per Marta 
Rosario (insertora Laboral)
Organitza: Àrea de Joventut

12 Dissabte

2/4 d’11 del matí, a l’Espai Jove
siaFol
Sessió d’assessorament 
individualitzat. (Cal concertar 
hora prèvia al  correu 
joventut@caldetes.cat) 
Sessions impartides per Marta 
Rosario (insertora Laboral)
Organitza: Àrea de Joventut

12 del migdia, a la Sala 
Cultural
1a Mostra de Videopèsols 
i tast de receptes de 
cuina Basades en el pèsol
12 del migdia. Visualització 
dels curtmetratges que 
formen part de la  primera 
Mostra de “Videopèsols”.
1 del migdia. lliuraMent 
dels preMis: 1r premi 
General Pesolada, amb una 
dotació de 1.000 euros; 2n 
premi Jove Pèsol de la floreta, 
de 220 euros, i el 3r premi 
al millor videopèsol segons 
la votació del públic, amb 
una dotació de 300 euros. 
Tot seguit, a la mateixa Sala 
Cultural, els restauradors 
oferiran una degustació amb 
receptes basades en el pèsol 
per a tots els assistents
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

13 Diumenge

9 del matí, sortida des del 
Port Balís
cursa de la dona
5 km/10 km
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres, 
Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt, Ajuntament d’Arenys 
de Mar i Club Nàutic El Balís.
A benefici de la Fundació 
Vicente Ferrer

14 Dilluns

6 de la tarda, a La Fabriqueta
coneixeMent de la 
societat catalana
Servei d’acollida per a 
persones nouvingudes
(Tots els dilluns, del 29 de 
febrer fins al 25 d’abril)
Organitza: Consell Comarcal

16 Dimecres

10 del matí, a la Biblioteca Can 
Milans
la classe de p5 Visita la 
BiBlioteca
Organitza: Biblioteca Can 
Milans i Escola Sagrada Família

19  Dissabte

10 del matí, a la Sala Cultural
Fira de playMoBil
Organitza: Clicksparty i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

20 Diumenge 

10 del matí, a la Sala Cultural
Fira de playMoBil
Organitza: Clicksparty i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

21 Dilluns

6 de la tarda, a La Fabriqueta
coneixeMent de la 
societat catalana
Servei d’acollida per a 
persones nouvingudes
(Tots els dilluns, del 29 de 
febrer fins 25 d’abril)
Organitza: Consell Comarcal

25 Divendres

10 del matí, a les pistes 
municipals de petanca
caMpionat social
Organitza: Club de Petanca de 
Caldes d’Estrac

27 Diumenge

11 del matí, a la Fundació Palau
Els diumenges de la Fundació 

Palau. Fes la guardiola de 
picasso de xocolata! 
Preu: 8 euros. Cal fer inscripció 
prèvia: 93 791 35 93
fundaciopalau@
fundaciopalau.cat 
(places limitades a 15 nens)
Organitza: Fundació Palau

30 Dimecres

10 del matí, a la Biblioteca Can 
Milans
la classe de p4 Visita la 
BiBlioteca
Organitza: Biblioteca Can 
Milans i Escola Sagrada Família

ABRIL
8 Divendres

10 del matí, a la Biblioteca Can 
Milans
els nens de 1r Visiten la 
BiBlioteca
Organitza: Biblioteca Can 
Milans i Escola Sagrada Família

6 de la tarda, a la Biblioteca 
Can Milans
Hora del conte
A càrrec de Gemma Ventura
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

9  Dissabte

11 del matí, a la Biblioteca Can 
Milans
troBada del cluB de 
lectura. “Billie”
d’Anna Gavalda
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

10  Diumenge

11 del matí, a la plaça de la Vila
pedalada pel Municipi
El recorregut s’iniciarà a la 
plaça de la Vila i continuarà 
per la Riera, Santa Teresa, 
Camí Ral, Estació, Callao, 
Ciutat de la Paz, Garbí, 
passeig dels Anglesos, la Riera 
i finalitzarà amb un dinar 
popular a l’esplanada de Can 
Muntanyà 
Organitza: AMPA de l’Escola 
Sagrada Família

13  Dimecres

10 del matí, a la Biblioteca Can 
Milans
laBoratori literari 
roald daHl
A càrrec de Mireia Córdoba. 
Els nens de cinquè de primària 
de l’Escola Sagarda Família 
vénen a la biblioteca a 
celebrar l’Any Roald Dahl. 
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Ho faran a través d’un taller 
literari on llibres i menjar 
seran els protagonistes!
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

20 Dimecres

10 del matí, a la Biblioteca Can 
Milans
la classe de 2n Visita la 
BiBlioteca
Organitza: Biblioteca Can 
Milans i Escola Sagrada Família

23  Dissabte

24  Diumenge

11 del matí, a la Biblioteca Can 
Milans
Presentació de la guia de 
recursos 2016:
“25 literarutes pel 
MaresMe”

2/4 de 12 del matí, a la 
Biblioteca Can Milans
ruta literària “Visions 
del Mar: Verdaguer i 
Maragall a caldes”
A càrrec de Manuel Llanas. 
Aquest itinerari ressegueix 
textos de Joan Maragall i 
Jacint Verdaguer que, escrits a 
Caldes o inspirats per la vila, 
tenen un denominador comú: 
el mar. Als assistents se’ls 
obsequiarà amb un exemplar 
de la guia d’enguany.
Organitza: Biblioteca 
Can Milans. Col·labora: 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

27 Dimecres

10 del matí, a la Biblioteca Can 
Milans
laBoratori literari 
roald daHl
A càrrec de Mireia Córdoba. 
Els nens de sisè de primària de 
l’Escola Sagarda Família vénen 
a la biblioteca a celebrar 
l’Any Roald Dahl. Ho faran 
a través d’un taller literari 
on llibres i menjar seran els 
protagonistes!
Organitza: Biblioteca 
Can Milans. Col·labora: 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

Sant Jordi 2016
A partir de les 10 del matí, a 
l’esplanada de Can Muntanyà
Jocs i tallers inFantils, l’Hora 
del conte, Venda de roses,
parades de lliBres, i Moltes 
coses Més...
Consulteu el programa específic de Sant 
Jordi al web municipal
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Contacte:
Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac
Plaça de la vila, 1. 08393 Caldes d’Estrac
Telèfon 600 76 30 96/ 628 88 61 00. 
gegantscaldetes@gmail.com

Geganters,
50 anys dels capgrossos

Jaume Juan Mas. Cap de colla dels Geganters 
de Caldes d’Estrac des del 1998 fins al 2007

entrevista–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Quan va començar tot?
Vaig néixer a Manelles (Girona) i 
vaig venir a Caldes quan tenia 1 any i 
mig. Tinc 65 anys i vaig unir-me a la 
colla perquè les meves filles tocaven 
la gralla i el tabal, i sempre havia 
d’acompanyar-les. M’agradava tant el 
tarannà del grup de geganters que de 
seguida em vaig animar a participar-hi.
I no només participar...
Vaig ser cap de colla dels Geganters de 
Caldes d’Estrac des del 1998 fins al 2007, 
vocal de Geganters de la comarca del 
Maresme el 1997 
i president 

Els dies de festa corren pels carrers de la vila sense vergonya empaitant i fent 
somriure els més escèptics. Amb forma d’animals, representant diversos oficis 
o caricaturitzant les cultures dels diferents continents, els capgrossos no paren 
quiets. Aquest 2016 la Colla gegantera de Caldes d’Estrac celebra que ja fa 50 
anys des de que els van regalar els primers d’aquests capgrossos i per això, 
Jaume Juan Mas, un dels amics dels gegants més veterans, n’explica la història.

de comarca de les Colles Geganteres 
del Maresme el 1998.
Aquest any la colla celebra els 50 
anys des de que van tenir els primers 
capgrossos, i comenten que vostè 
és qui més en sap la història.
Els primers capgrossos els va regalar el 
Sr. Isidre Vallès el 1965 i eren: el dimoni, 
el “negre”, el secretari, el “xinès”, el 
jutge, en Cantinfles i els bessons. Anys 
després Lluïsa Alemany i el seu marit 
ens van regalar el rei i la reina. El Paulí 
va ser una donació d’una estiuejant, 
la Maria Rosa i els darrers capgrossos 

els van triar els mateixos nens de 
la colla al taller “El Ingenio” de 

Barcelona: un llop, un ase, 
l’ànec i el gall. Són els que 

més utilitzem actualment.
El seu preferit?
N’hi ha un sens dubte! 
El que anomenem 
l’avi. Té una 

característica especial que el fa ser un 
dels més entremaliats: pica l’ullet.
I com és això?
Els geganters vam anar restaurant 
tots els gegants, arreglant els 
vestits i com que fa tanta calor 
vam afegir ventiladors als caps de 
cada capgròs. Quan vam restaurar 
l’avi el 2010, Joan Puig, que era el 
portador, va afegir-li aquest detall 
que s’ha convertit en l’admiració dels 
més petits i que ha fet que sigui un 
dels més sol·licitat a les festes. 
Segur que ha viscut moltes 
anècdotes, en recorda alguna?
Des del 1993 fins al 2005 vam realitzar 
viatges per tota Europa gràcies a 
l’empresa COMMIT encarregada 
de fer torneigs de futbol infantils i 
juvenils. Nosaltres actuavem durant 
l’esdeveniment i a canvi teníem 
l’ocasió de conèixer les ciutats. 
I alguna viscuda a la comarca?
A Blanes. Un cop plovia tant que tots 
els capgrossos i el gegantó ens vam 
haver de ficar dins del caixer automàtic.
Sap si hi ha prevista alguna 
celebració d’aquest 50è aniversari?
El 12 de març es farà la celebració de 
portes obertes del gegants. Estaran 
a la plaça de la Vila des de les 10h 
fins les 13h perquè tothom que vulgui 
veure com funcionen ho pugui provar.


