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Ara a primers de maig es compleixen els 100 dies del nou govern. És temps de 
primers balanços i de fer una sessió informativa i participativa per als caldencs. El 
pròxim dissabte 14 de maig volem compartir amb tots vosaltres el que han estat 
aquests primers tres mesos i escaig del nou govern municipal. No podem dir que 
hagi estat un inici fàcil, ans al contrari. Tampoc ho esperàvem, coneixent gran part 
de la situació que ens trobaríem. És per això que vam decidir de fer aquell pas,  
però hem de lamentar el to utilitzat per l’oposició, especialment a les xarxes socials, 
mitjà en el qual, des del govern, hem defugit en tot moment el debat polític. Hem 
anat informant de la nostra gestió i de l’evolució de les nostres principals accions 
a la web municipal i al facebook de l’Ajuntament. Com és lògic, els diferents grups 
municipals hem debatut sobre els temes que ens ocupen en les sessions plenàries 
ordinàries i sessions informatives. Esperem que totes les parts posem el necessari 
per a que aquestes tinguin un caràcter més cordial i tranquil en un futur.
Cal destacar que seguim sent tres grups polítics, tot i que circumstancialment dos 
estem a govern i un a l’oposició. En qualsevol cas, els grups al govern (ERC i PSC), 
tenim una forta cohesió en moltes polítiques municipals i vam entrar plegats el 23 
de gener perquè pensàvem que es requeria un canvi urgent de rumb. En aquesta 
propera sessió, donarem les explicacions i detalls del que estem realitzant, així com 
de la situació de l’Ajuntament, amb totes les dades de què disposem i us podem 
aportar a hores d’ara.
Després del que hem anat veient i les gestions que anem realitzant, estem més 
convençuts que mai de la necessitat que hi havia de portar a terme noves polítiques 
a la nostra vila. Estem treballant en millorar una tresoreria que està molt delicada, 
i en rebaixar l’endeutament tan alt que tenim. Cal destacar que hem trobat que la 
majoria de pagaments a proveïdors es fan a sis o set mesos. Lògicament, no són 
canvis que es puguin realitzar en un període tan curt de temps com el que portem, 
i requereixen d’accions immediates i d’altres més meditades, que aniran donant 
els seus fruits. Anirem informant de les principals dades econòmiques a la secció 
“l’Ajuntament informa” (L’apunt econòmic) de totes les edicions del Portada, per a 
que se’n pugui seguir fàcilment l’evolució. Lamentablement, la situació econòmica 
actual, que no és gens favorable, marcarà les nostres possibilitats d’inversions no 
només d’aquest any sinó de tots els de la resta del mandat. Per dir-ho ràpid i planer, 
els darrers temps hem estirat més el braç que la màniga. Ara ens toca ser especi-
alment imaginatius per fer accions a baix cost. Esperem tancar els pressupostos del 
2016 durant el maig. És un tema urgent i d’una transcendència extraordinària que 
requeria assolir un bon nivell de coneixement de la realitat econòmica de Caldes. 
Pensem que calia rebaixar certes despeses del passat (on encara tenim molta fei-
na), i destinar els recursos que ens queden d’una altra manera. Voler informar-vos 
sobre l’estat de les concessions (inclosa la de l’Hotel Colón), les accions de la briga-
da, les activitats culturals (també a La Fabriqueta), així com de l’activitat municipal 
en matèria de promoció econòmica, salut, ensenyament, acció social i resta d’àrees. 
En aquesta edició del Portada, hem volgut que el parc Muntanyà sigui el protagonis-
ta del tema del mes. Ja és sabut que volem treure molt més profit d’aquest lloc tan 
emblemàtic de la nostra vila i que s’hi vagin fent tot tipus d’activitats. Destaquem 
per exemple la de l’entitat “Amics dels bonsais”, que faran una exposició al maig.
També, en un exercici més de transparència, hem volgut recollir les retribucions dels 
càrrecs electes, que ja havíem avançat a la web municipal. Entre d’altres, també com-
partirem records i imatges de la festa de Sant Jordi on hi van participar multitud d’as-
sociacions i entitats del poble, la biblioteca, alumnes de l’escola i la Fundació Palau.
Així, de tot plegat en parlarem a la sessió informativa i participativa dels 100 dies de 
govern que farem el dia 14 de maig. Us hi esperem!

@angelus222
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eltemadelmes––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Caldes és qui gestiona el manteniment 
constant que necessita aquesta zona verda 
de la vila, escenari de moltes de les activi-
tats que es desenvolupen al municipi.
Actualment una de les principals qüestions 
i en la qual s’està posant més èmfasi és la 
d’aturar la malaltia que està afectant els 
pins del parc, que pot comportar que sigui 
necessari tallar algunes d’aquestes espèci-
es per poder preservar la resta. Des de que 
es va descobrir aquesta plaga, que ha afec-

Acostant 
el Parc 
Muntanyà 
a Caldes

L’Àrea de Medi Ambient 
persevera en el manteniment 
adequat del parc

tat diversos municipis del Maresme, espe-
cialment al nord de la comarca, s’ha enviat 
un equip de biòlegs i experts per fer una 
anàlisi detallada de diferents mostres. En 
aquests moments estem esperant el resul-
tat de les anàlisis per prendre una decisió i 
veure quin pot ser el tractament adequat.
En el punt de mira del nou govern hi ha 
també la millora i neteja de l’esplanada si-
tuada a la part de dalt del parc, que actu-
alment s’ha convertit en una zona plena de 
residus, ja que, malauradament molts veïns 
la utilitzen com si fos un abocador. 
A més d’aquesta intervenció puntual, des 
de l’Àrea de Medi Ambient es coordina tot 
el treball que requereix el parc i que s’es-
tà reorganitzant des de l’entrada del nou 
govern: des de la conservació del jardí que 
envolta la pèrgola del parc, fins a les tas-
ques de neteja i prevenció de plagues dels 
diferents estanys.
També són destacables les actuacions que 
realitza l’ADF (Agrupació de Defensa Fo-
restal), encarregada de netejar i adaptar 
els camins que conformen el parc com a 
mesura preventiva d’incendis forestals.
L’objectiu és que, en un futur, el parc sigui 
un motor més de Caldes a diferents nivells: 
cultural, social i familiar, i es puguin oferir 
tot tipus d’activitats i exposicions per al 
seu gaudi, com les que ja s’estan desenvo-
lupant des d’Arrels Cultura.
En aquest sentit també cal destacar els 
projectes de l’Àrea de Joventut: gràcies a 
“Fent Camins”, el parc és un mitjà per a la 

integració laboral dels joves. La iniciativa de 
“Fent Camins” es va iniciar el 2014 i totes 
les seves edicions han estat un èxit. Aquest 
any, l’Àrea de Joventut vol fer una passa en-
davant i incorporar al projecte una activitat 
més: la cura d’horts urbans que estarien si-
tuats a la part de dalt del parc Muntanyà. 
Aquesta tasca estaria desenvolupada per 
grans i joves, cosa que pot afavorir noves 
sinergies intergeneracionals.

L’entitat Arrels Cultura organitza un cicle 
d’activitats per conèixer en detall tots els 
elements del parc
Aquesta primavera del 2016 ve carrega-
da de novetats quant al lleure i la natura. 
L’entitat Arrels Cultura ha preparat un ci-
cle d’activitats d’aprofundiment en el parc 
Muntanyà que se celebrarà de forma gra-
tuïta i oberta a tothom qui estigui interes-
sat. Durant el mes d’abril ja s’han fet les 

dues primeres sortides, la primera per co-
nèixer els usos de les plantes del parc (des 
dels alimentaris fins a les propietats medi-
cinals) i la segona orientada a conèixer els 
amfibis del parc.
Al mes de maig i juny les sortides continua-
ran desgranant la riquesa d’aquest espai a di-
ferents nivells, amb tallers de dibuix i excur-
sions a l’aire lliure. El 8 de maig la proposta 
és descobrir quins ocells hi habiten i com són 
els seus nius. El 22 de maig la cita es com-
plementa amb l’art: tothom està convidat a 
fer-se pintor per un dia i gaudir de la natura a 
través del llenç i els pinzells. La darrera de les 
activitats serà el 5 de juny amb una passeja-
da per conèixer els animals, les plantes i els 
diferents ambients del parc. Aquesta darrera 
sortida tindrà una vessant històrica ja que 
s’explicaran els orígens, històries i llegendes 
que s’amaguen darrere el parc.

El dia a dia al parc. Un balanç 
de tots els elements que 
conformen Can Muntanyà
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actualiat ensenyament––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gran participació a la passejada popular de Caldes

El pròxim 11 de juny a les 
18h, la Sala Cultural de Caldes 
d’Estrac acollirà la xerrada 
“Educar amb humor” a càr-
rec de Carles Capdevila, pe-
riodista i llicenciat en Filoso-
fia, ex-director del diari ARA i 
professor de Comunicació de 
la Universitat de Barcelona.
Segons comenta el mateix 
Capdevila, a més de la seva 
professió, és un “aficionat a 
l’educació” i, en aquesta tro-
bada la seva premissa és així 

Una xerrada 
peculiar sobre 
el rol educatiu 
dels pares

Carles Capdevila presenta “Educar amb humor”
de clara: “educar és comuni-
car però, per arribar als nos-
tres interlocutors, cal fer-ho 
amb humor”.
D’aquesta manera la xerra-
da “Educar amb humor”, es 
planteja com un monòleg 
aparentment divertit i in-
formal però alhora amb una 
vessant més profunda on 
s’analitza el rol de les mares 
i els pares i les relacions amb 
els fills. Una interessant con-
ferència on Capdevila posarà 
exemples de la seva pròpia 
experiència com a pare de 4 
fills.
La xerrada, organitzada des 
de l’Àrea d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Caldes serà 
d’accés lliure a tots els que hi 
vulguin assistir. 

Un grup d’alumnes de 5è curs de l’Es-
cola Sagrada Família va ser l’encarregat 
de donar la benvinguda amb una coreo-
grafia musical a tots els veïns de Caldes 
que es van reunir el diumenge 10 d’abril 
per gaudir del municipi amb una passe-
jada lúdica, saludable i solidària.
Tal i com estava previst el recorregut es 
va iniciar a la plaça de la Vila i va conti-
nuar per la Riera, el carrer Santa Teresa, 
Camí Ral, carrer de l’Estació, carrer Ca-
llao, carrer Ciutat de la Pau, carrer Gar-
bí, passeig dels Anglesos fins la platja 
d’Arenys, i la Riera fins al parc Can Mun-
tanyà. Els participants es van unir cami-
nant, amb bicicletes i també amb pati-
nets. El bon temps va fer que l’activitat 
es pogués dur a terme sense cap tipus 
de dificultat.
A les 12:30h els passejants ja arribaven a 
l’esplanada de Can Muntanyà, on es van 
realitzar més coreografies i actuacions 
dels alumnes de l’Escola Sagrada Famí-

L’activitat, promoguda 
per l’Escola Sagrada 
Família en col·laboració 
amb l’Ajuntament 
de Caldes, es va 
desenvolupar amb la 
implicació de pares, 
mares, alumnes i 
entitats del municipi

lia. Després tots plegats van celebrar un 
dinar popular que va finalitzar amb dues 
iniciatives solidàries: d’una banda, tot-
hom que volia podia comprar les postres 
al punt de venda solidari organitzat pels 
alumnes. D’altra banda, també es podia 
participar en un sorteig amb diferents 
premis. Tant la recaptació dels diners 
dels pastissos com la del sorteig es va 
destinar a l’ONG Haribala. Va ser la Colla 
de Diables, amb una batucada sorpresa, 
l’entitat encarregada de posar el punt i 
final a la jornada.
La passejada pel municipi ha estat una ac-
tivitat promoguda per l’AMPA de l’Escola 
Sagrada Família i és un exemple de les 
moltes iniciatives d’aquest grup de pares 
i mares que treballen tot l’any amb l’ob-
jectiu d’implicar l’alumnat. Actualment ja 
s’estan preparant més activitats amb el 
mateix caire participatiu de manera que 
sempre hi hagi una continuitat i els més 
joves s’integrin en la vida del municipi.
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actualiat ensenyament––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Els Ajuntaments de Caldes d’Estrac, 
Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç 
de Montalt treballaran plegats per assolir 
junts el repte que suposa l’ensenyament i 
l’educació a l’actualitat.
Aquest mes d’abril s’ha fet la primera 
reunió amb l’objectiu d’assentar les pri-
meres bases del que serà un projecte 
transversal que englobarà els tres muni-
cipis en matèria educativa. Entre les líni-
es a seguir destaca la voluntat de que hi 
hagi un diàleg més fluid i constant entre 
els tres consistoris que permeti la coor-

Les 3 viles uneixen esforços per 
donar un impuls al projecte educatiu

L’objectiu: més diàleg i cooperació per desenvolupar 
junts el repte que suposa l’educació a l’actualitat

Hi ha pares i mares perfectes?
Un taller educatiu per a tots els pares que volen 
ser uns bons guies per als seus fills

L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Caldes juntament 
amb la Diputació de Barcelona presenten un taller per 
als pares i mares que volen aprofundir en la seva tasca 
educativa. El taller que duu el títol: “Hi ha pares i ma-
res perfectes?” se celebrarà el pròxim 7 de maig de 
10h a 13h a la “Fabriqueta”.
Hi ha pares i mares perfectes? Les coordinadores del 
taller i terapeutes Pura Serena i Bea Casanovas res-
ponen a aquesta qüestió amb contundència: no hi ha 
fórmules màgiques per ser els pares perfectes. Tot i 
així, expliquen, existeixen eines que poden ajudar a un 
autoconeixement més gran que alhora permetrà enten-
dre les relacions que s’estableixen amb els fills.
D’aquesta manera, durant la sessió educativa s’analitzaran els 
diferents aspectes que intervenen en la vida familiar, com la intel·ligència emo-
cional, el disseny del model familiar, l’art de l’escolta activa i l’empatia, l’autoestima i 
l’assertivitat. Per fer-ho les coordinadores organitzaran tallers vivencials, dinàmiques 
de grup i donaran peu a les intervencions personals. Una metodologia innovadora 
basada en la teràpia gestalt, el coaching i la mediació.

dinació per assolir objectius més amples. 
D’altra banda, també es posa en relleu la 
importància de col·laborar a l’hora de di-
fondre i promoure les activitats dins de 
l’àmbit de l’educació, de tal manera que 
tots els veïns dels tres municipis tinguin 
la informació i puguin participar en les ac-
tivitats si així ho desitgen.
Després d’aquesta primera reunió que 
es valora de forma molt positiva, els tres 
ajuntaments continuaran treballant per 
anar concretant i definint totes les ves-
sants del projecte.

L’Àrea d’Educació 
obre la convocatòria 
de sol·licitud dels 
ajuts individuals 
escolars 2016-2017 
el pròxim 9 de maig

El període s’allargarà fins al 
20 de maig i no s’admetran 
sol·licituds fora d’aquest termini

Els anomenats “Ajuts individuals” es-
tan adreçats als alumnes empadronats a 
Caldes d’Estrac, escolaritzats en centres 
públics i privats concertats d’educació 
infantil, primària i secundària, i/o que 
participin en algun casal o campus d’es-
tiu i es trobin en una especial situació fa-
miliar amb necessitats socials i/o econò-
miques. Aquestes prestacions engloben:

• Ajuts individuals de llibres 
i material escolar
• Ajuts individuals de 
casals i campus d’estiu
• Ajuts individuals de suport a 
les activitats escolars d’ESO

D’altra banda també s’obre el període per 
sol·licitar els Ajuts individuals de menja-
dor escolar que gestiona el Consell Co-
marcal i atorga la Generalitat de Catalu-
nya.
Les sol•licituds es podran presentar a 
l’OAC entre el 9 i 20 de maig, ambdós 
dies inclosos.
Es poden trobar les sol•licituds al web 
municipal i a l’OAC (Oficina d’Atenció 
al Ciutadà). Així mateix, des de l’Àrea 
d’Educació es trametran les sol•licituds 
als diversos centres escolars per tal que 
puguin fer-ne difusió entre els seus usu-
aris.
Per a qualsevol dubte podeu trucar a 
l’OAC (93 791 00 05), o posar-vos en con-
tacte amb l’Àrea d’Infància i Educació pre-
sencialment (plaça de la Vila s/n, despatx 
2n pis) o a través del correu educacio@
caldetes.cat.
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actualiat urbanisme/medi ambient––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El termini de la 
concessió és el 
12 d’octubre del 
2021, prorrogable 
anualment

Aprobats l’inici d’expedients i el plec 
de clàusules que regiran la concessió 
dels mòduls 3 i 9 del parc Maragall
El Ple ordinari de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
celebrat el dia 21 de març va 
aprovar, per unanimitat, la li-
citació que fa referència a la 
concessió administrativa de 
l’ús privatiu d’espais de do-
mini públic per a l’explotació 
de bar i bar/restaurant ubicats 
al parc Joan Maragall de Cal-
des d’Estrac (mòduls 3 i 9). El 
termini de la concessió era el 
12 d’octubre del 2021, pror-
rogable anualment. Els plecs 
es poden consultar al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament o 
bé a la pàgina web  de l’Ajun-

tament de Caldes d’Estrac a 
l’apartat de la seu electrònica, 
tauler d’anuncis.
Cal tenir en compte que el pres-
supost base de licitació del mò-

Les obres es completaran amb altres 
arranjaments com el sanejament 
de les portes metàl·liques 

Durant el mes d’abril l’Àrea de Via Pública ha iniciat les obres 
de millora del safareig municipal. En primer lloc s’han sanejat les 
canonades que estaven embossades i s’ha fet una nova conne-
xió del brollador al safareig. Per fer-ho, primer ha calgut fer un 
seguiment de les canonades, baixant fins als 2m de profunditat, 
i localitzar on era el punt conflictiu. 
D’altra banda s’ha de subratllar que aquesta intervenció s’ha fet 
pensant en l’estalvi energètic, ja que s’ha estudiat la manera 
d’aprofitar l’excedent d’aigua calenta que surt de la font, deri-
vant-la al safareig.
Les obres es completaran amb un sanejament de les reixes 
metàl·liques, i retornant el safareig als seus colors originals.
Cal destacar la qualitat de la feina realitzada per tot l’equip de 
la brigada municipal, especialment per l’eficiència a l’hora de 
realitzar les tasques i finalitzar l’obra amb èxit.

Torna a brollar l’aigua del safareig de Caldes

dul 3 és de 1.250,00€ inicial i de 
3.500,00€ anual. Mentre que el 
mòdul 9  és de 9.316,32€ inicial 
i 18.632,65€ anual. La garantia 
exigida definitiva és del 5%.

Durant el període de presen-
tació d’ofertes, que era fins al 
18 d’abril, no s’ha presentat cap 
proposta i la licitació s’ha de-
clarat deserta. Davant d’aquest 
fet la Mesa de contractació al 
Ple inicia l’expedient de contra-
ctació mitjançant procediment 
negociat, per procedir a l’adju-
dicació del contracte amb les 
mateixes condicions inicials del 
contracte excepte al lot número 
1 (que fa referència al mòdul 3) 
que es farà efectiu en el mes de 
desembre de 2016, mentre que 
en el moment de la signatura del 
contracte només serà satisfet el 
cànon inicial (1.250,00 euros).
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La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Caldes in-
forma que entre el 15 de març i el 15 d’octubre, en els terrenys 
forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 
500 metres que els envolta, queda prohibit encendre foc per a 
qualsevol tipus d’activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Espe-
cialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d’aprofi-
taments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. 
Així ho estableix la Generalitat de Catalunya.
Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives 
i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització 
dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires. 
Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l’api-
cultura.
També s’especifica la prohibició, dins de l’àrea esmentada an-
teriorment, de llençar objectes encesos, abocar escombraries 
i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin 
ser causa de l’inici d’un foc. De la mateixa manera es prohibeix 
llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que con-
tinguin foc. Finalment també queda prohibida la utilització de 
bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació 
que travessin terrenys forestals.
En cas de necesitar una autorització expressa cal adreçar-se a la 
Oficina Comarcal del Maresme de la Generalitat (Avda. Beniami-
no Farina, 135- Edifici del Mercat de la Flor i la Planta- Horari: De 
dilluns a divendres de 9 a 14h. Tel. 93.754.03.90).
Per a més informació consulteu la pàgina web municipal.

En marxa la campanya 
de sensibilització 
d’estacionament en zones 
reservades per a persones 
amb mobilitat reduïda

Comença el 
període de 
prohibició 
d’encendre foc

La Regidoria de Governació i la Policia Local han 
encetat una campanya de sensibilització per facilitar 
i respectar l’estacionament dels vehicles que perta-
nyen o transporten persones amb problemes greus 
de mobilitat.
La campanya preveu diferents fases, des de la infor-
mació de l’ús correcte de les targetes d’aparcament 
atorgades a minusvàlids fins al control i seguiment dels 
vehicles que estacionen en zones reservades per a mi-
nusvàlids, com també el seguiment i en cas necessari, 
denúncia dels conductors que un cop informats conti-
nuen fent un ús irregular de la targeta. 
La campanya, amb tots els detalls, es pot consultar a la 
pàgina web de l’Ajuntament.

entre el 15 de març i el 15 d’octubre queda 
prohibit encendre foc en els terrenys forestals

Conscienciar, informar i evitar la mala praxi 
a l’hora d’utilitzar les targes d’aparcament 
atorgades a minusvàlids són alguns dels 
objectius principals de la campanya

Una aposta per 
l’estalvi energètic

L’Ajuntament integra la 
utilització de les aigües 
freàtiques en la neteja viària

L’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament 
ha fet una ferma aposta per la gestió in-
tegrada dels recursos hídrics del municipi 
amb l’aprofitament de les aigües freàti-
ques del subsòl per a la neteja viària.
Aquesta neteja s’està duent a terme 
utilitzant aquest recurs des del mes 
d’abril amb una periodicitat de 15 dies. 
Concretament les aigües freàtiques 
s’estan utilitzant per fer la neteja als 
carrers de la Riera i el Camí Ral amb 
molt bons resultats.



8

actualiat salut–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La reestructuració afecta el servei d’urgències, per a les nits 
i els dies festius. Diàriament, de 21h a 8h, un metge donarà 
servei al CAP d’Arenys de Mar, amb l’ajut d’una infermera. 
Un segon metge, acompanyat d’un vehicle amb conductor, 
s’encarregarà de l’atenció domiciliària, que donarà cobertura 
a Caldes d’Estrac entre d’altres poblacions. A més estarà lo-
calitzable l’equip de Mataró.

Els dissabtes, el servei d’urgències s’activarà a partir de les 17h 
fins les 8h. Pel que fa a diumenges i festius, en horari diürn, es 
comptarà amb dos metges i dues infermeres. 
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac està seguint al detall tota la re-
estructuració a través d’un consell de salut del qual formen part 
els regidors de Sanitat dels municipis afectats, en el cas de Cal-
des, Joan Baró és el regidor que representa el municipi.

Es reestructurarà el servei mèdic d’urgències del 
CAP d’Arenys que també afecta Caldes d’Estrac

El servei nocturn del Centre d’Atenció 
Primària (CAP) d’Arenys de Mar reordena 
les seves urgències nocturnes per 
optimitzar els seus recursos, sense que 
aquesta decisió afecti l’atenció que 
ofereix als ciutadans. El servei nocturn 
del centre dóna cobertura a l’atenció 
continuada i urgent de les poblacions 
d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, 
Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i 
Caldes d’Estrac. Es continuaran atenent 
les visites presencials com fins ara. Per 
sol·licitar atenció domiciliària d’urgència, 
els ciutadans hauran de trucar al 061 

El 061 CatSalut Respon garanteix la 
qualitat en l’atenció de les urgències 
nocturnes als municipis d’Arenys de 
Mar, Arenys de Munt, Llavaneres, Sant 
Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac

A partir del 2 de maig es 
reordenen les urgències 
nocturnes del CAP Arenys 
de Mar amb un dispositiu 
d’atenció domiciliària 
activat a través del 061 
CatSalut Respon

La mesura permetrà 
augmentar la rapidesa 
en l’atenció de situacions 
crítiques mantenint la 
qualitat de l’atenció a la 
ciutadania i optimitzar 
l’atenció domiciliària

CatSalut Respon en comptes de fer-ho 
directament al CAP.
Durant el mes d’abril s’ha dut a terme una 
feina conjunta entre els responsables de 

comunicació del Servei Català de la Sa-
lut, l’Institut Català de la Salut i tots els 
municipis per poder explicar de manera 
adequada a la ciutadania totes les carac-
terístiques del servei 061 CatSalut Res-
pon i per això s’han realitzat xerrades a 
cada municipi.
A banda, també es distribuirà material co-
municatiu explicant els eixos principals del 
servei 061 CatSalut Respon el qual, entre 
altres serveis, vetlla per la correcta ges-
tió de l’atenció domiciliària fora de l’hora-
ri d’atenció dels CAP. El ciutadà, amb una 
trucada al 061 CatSalut Respon, és atès 
per un equip de més de 200 professionals 
format per metges, infermers i tècnics. El 
061 CatSalut Respon és un servei multica-
nal (telèfon, correu electrònic, web, xat o 
APP) amb el qual es pot contactar les 24 
hores del dia, els 365 dies de l’any.
El 061 CatSalut Respon ha estat clau 
com a servei d’atenció sanitària ja que 
té la capacitat de realitzar tràmits admi-
nistratius, resoldre problemes i dubtes 
de salut, adreçar el ciutadà al centre de 
salut més adient, o bé activar un metge 
a domicili, una ambulància o un heli-
còpter medicalitzat del SEM, en cas que 
sigui necessari.
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El servei de podologia ja 
funciona amb regularitat

Les visites es realitzen 
un dimecres al mes amb 
visita concertada

L’Àrea de Salut de l’Ajuntament in-
forma que ja està en marxa el servei 
de podologia. El consultori està situ-
at al CAP de Caldes (planta baixa de 
l’edifici Ajuntament, plaça de la Vila, 
s/n).
L’encarregada de dur el servei és Ca-
rolina Salor, diplomada en Podologia 
i amb un postgrau de Patomecànica i 
Tractaments Ortopodològics. 
Per concertar una visita només cal 
trucar al telèfon 937 951 732. Les vi-
sites es faran un dimecres al mes i els 
residents de Caldes d’Estrac gaudiran 
d’un preu especial.

Nova metge al 
CAP de Caldes
Durant el mes d’abril s’ha incorporat la 
Dra. Cristina Álvaro a l’equip del Centre 
d’Atenció Primària de Caldes d’Estrac. Ál-
varo, de Mataró i amb un recorregut pro-
fessional reconegut, serà la metge titular 
que substituirà al Dr. Mario Biscarri. Joan 
Baró, regidor de Salut de l’Ajuntament de 
Caldes, es va encarregar de donar-li la 
benvinguda al municipi en nom de l’alcal-
dessa i la resta de regidors.

El president del 
Consell Comarcal 
es reuneix amb 
l’alcaldessa 
de Caldes per 
establir sinergies, 
optimitzar costos i 
oferir un servei de 
qualitat a tots els 
veïns del municipi
El 14 d’abril el president del Consell Co-
marcal, Miquel Àngel Martínez, es va re-
unir amb l’alcaldessa de Caldes d’Estrac, 
Rosa Pou, per donar a conèixer els ser-

veis que pot oferir aquesta adminis-
tració pública local al municipi.
L’objectiu d’aquesta primera trobada 
és que l’Ajuntament i el Consell Co-
marcal treballin coordinats de mane-
ra que es pugui donar un servei més 
eficient als veïns del municipi i alhora 
estalviar costos evitant la duplicació 
d’esforços.
La primera reunió ha estat valorada 
positivament i entre d’altres temes 

s’ha parlat de la cessió en comodat 
de l’arxiu municipal i de la planifica-
ció d’accions conjuntes en les dife-
rents àrees com Promoció Econòmi-
ca, Educació, Benestar Social o Medi 
Ambient.
Després d’aquesta primera presa de 
contacte amb el nou govern de Cal-
des, ambdues entitats continuaran 
treballant per anar definint i concre-
tant les línies d’actuació a seguir.

9
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La reivindicació d’igualtat de 
drets i el reconeixement a la 
lluita quotidiana de les dones 
marquen el 8 de març

L’acte central del Dia Internacional de la 
Dona va comptar amb la presència dels 
tres grups municipals: ERC, PSC i CiU

L’Ajuntament de Caldes s’adhereix a les peticions 
de retirada de l’acord de la Unió Europea i Turquia

L’Ajuntament de Caldes vol mostrar el seu rebuig a l’acord as-
solit entre la Unió Europea i Turquia que contempla la devolució 
a Turquia de tots els migrants -incloses les persones deman-
dants d’asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat- que arribin 
a la Unió Europea.
És per això, que durant el Ple del 21 de març, els grups d’ERC i del 
PSC van presentar una moció on a més de fer explícit el rebuig 
vers l’acord, es recollien altres punts com el d’exigir una respos-
ta humanitària urgent davant la situació que viuen les persones 
refugiades, o el de sumar-se al manifest “Passatge segur” subs-
crit per organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota 
Europa. Un manifest que insta la UE i els seus estats membres a 
que ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possi-
bilitin, des del respecte, l’asil d’aquestes persones. 
La moció es va aprovar per unanimitat, tot i que el portaveu del 
grup de CDC, Joaquim Arnó, va expressar cert malestar perquè 
el seu grup no va tenir temps suficient de llegir-la. Els grups 

El 8 de març a les 20h va tenir lloc l’acte de commemoració 
del Dia Internacional de la Dona que es va celebrar a la plaça 
de la Vila i per a la qual l’Ajuntament va convocar totes les enti-
tats i grups municipals perquè llegissin el seu manifest, així com 
també es va demanar a l’alcaldessa, Rosa Pou, que llegís unes 
paraules, no només pel seu càrrec sino pel fet d’haver esdevin-
gut  la primera dona alcaldessa del municipi, tot i les dificultats 
que això comporta en l’actualitat. 

La proposta es va aprovar per unanimitat en el Ple del 21 de març

d’ERC i el PSC van aclarir que l’esmentat pacte s’havia signat a 
la darrera hora del dia anterior i que per això van haver d’entrar 
la moció amb caràcter d’urgència.

L’acte es va iniciar amb una encesa d’espelmes amb el símbol 
de la dona i tot seguit, Rosa Pou va llegir un manifest on va 
reivindicar la urgència de que les dones puguin participar de 
forma activa en la societat sense ser menyspreades per la seva 
condició. Durant el discurs, Pou va posar en valor la lluita de 
totes les dones que cada dia s’enfronten a una situació adversa, 
però també l’esforç d’aquelles que cada dia aconsegueixen que 

la seva veu sigui present en els diferents àmbits de la societat.  
Finalment, va esmentar la figura de la poetessa afganesa Nadia 
Anjuman, que va morir a mans del seu home, i va llegir un poe-
ma del llibre Jo, que no he valgut els budells d’un gos. 
Joan Baró, en representació del grup del PSC, va ser el segon 
a intervenir a l’acte per llegir el manifest de la seva formació, 
on es reivindicava entre d’altres coses, l’impuls d’un gran pac-
te institucional, polític i social contra la violència de gènere, la 
construcció d’un sistema coeducatiu per garantir la formació 
en igualtat i amb valors no sexistes o la defensa de la llibertat 
d’elecció de les dones de la seva maternitat.
A continuació Montserrat Viladegut, del grup d’ERC, va llegir el 
manifest de la secció local exposant que no només el 8 de març 
sinó cada dia les dones són veu i força amb una lluita quotidi-
ana que es desenvolupa tant a l’àmbit privat com en el públic. 
Viladegut va concloure la seva intervenció amb una exclamació 
contundent: “Ja fa 100 anys que es conmemora aquest dia i 
encara demanem dones amb tots els drets”.
Un fort aplaudiment de tots els presents, com a signe de compro-
mís i acord amb tots els parlaments va posar punt i final a l’acte.
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Més saludables, més preparats 
per gaudir del dia a dia

La xerrada “Alimentació saludable per a la gent gran” va donar eines 
a tots els assistents per mantenir una vida sana i equilibrada

Grup d’Alcohòlics 
Anònims al 
Maresme

Alcohòlics Anònims és una comunitat de 
persones que comparteixen la seva expe-
riència per resoldre un problema comú i 
ajudar a d’altres a recuperar-se de l’alco-
holisme.
Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut) l’alcoholisme és una 
malaltia, i no només una qüestió de tenir prou força de voluntat. És 
per això que cal tractar-la i amb aquest objectiu l’associació Alcohòlics 
Anònims realitza un programa especial per ajudar els seus membres i 
celebra a la província de Barcelona més de 140 reunions setmanals. Pel 
que fa al Maresme, es fan reunions cada dia de la setmana, excepte 
el dissabte.

Els horaris de les reunions són:
Dilluns Vilassar de Mar  18.45-21.30
Dimarts Mataró   19.30-21.30
Dimecres Premià / Pineda  20.00-21.30
Dijous Arenys   20.00-22.00
Divendres Premià   20.00-22.00
Diumenge Cabrera   18.30-20.30

Els interessats a fer-se membre no han de pagar cap quota, només han 
de posar-se en contacte a travès del telèfon: 93 317 77 77 o de la web 
www.alcoholicos-anonimos.org

Nous horaris a 
l’Àrea d’Acció 
Social  
L’atenció personal als usuaris 
es farà dilluns, dimarts i dijous 
de 9h a 13h, i dijous a la tarda 
amb visites concertades

Amb l’objectiu de garantir una bona orga-
nització del servei i una atenció adequada als 
usuaris, l’Àrea d’Acció Social canvia el seu horari 
d’atenció al públic. 
A partir del dia 18 d’abril l’horari de Serveis So-
cials per atendre les persones serà els dilluns, 
dimarts i dijous de 9h a 13h i dijous a la tarda 
amb visites concertades a l’Equipament de la 
Fabriqueta (entrada pel Camí Ral, 5-9).
Per a consultes telefòniques o per demanar hora 
s’atendran trucades de dilluns a divendres entre 
les 9h i les 14h, al telèfon 93 791 15 42. També 
us podeu posar en contacte amb Serveis Socials 
a través de l’adreça electrònica: infossocials@
caldetes.cat

El dimecres 20 d’abril a les 17h la Fabriqueta va acollir una 
xerrada sobre alimentació saludable que tenia com a objectiu 
conscienciar, promoure i formar en la necessitat i el desenvolu-
pament d’hàbits alimentaris saludables. 
Organitzada des de l’Àrea de Serveis Socials en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona, Estel Homs, una de les coor-
dinadores de l’empresa Ciència Divertida, va ser l’encarregada 
de parlar sobre les necessitats nutricionals específiques de la 
tercera edat, els diferents grups d’aliments i les seves funcions, 

tots ells temes cabdals per prevenir malalties i mantenir una 
bona salut. 
Durant la sessió es van dur a terme diferents dinàmiques i jocs 
per comprendre les característiques dels diferents aliments, 
juntament amb exercicis físics de força i estiraments, adequats 
a la gent gran. Per finalitzar, tots els assistents van preparar un 
berenar saludable amb iogurt, plàtan, cereals i nabius, que els 
va servir per posar en pràctica tots els coneixements i començar 
a gaudir dels beneficis d’una alimentació saludable. 
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Arrenca amb força la 22a Pesolada

L’acte d’inauguració va omplir la 
Sala Cultural amb joves talents 
dels audiovisuals i una degustació 
gastronòmica basada en el pèsol

El tret de sortida de la 22a Pesolada va ser un autèntic èxit de 
participació. El 12 de març a les 12h del migdia, la Sala Cultural 
de l’Ajuntament estava totalment plena i un curiós personatge, 
Montserrat Escopinya va ser l’encarregada de portar el fil con-
ductor de tot l’acte.
Rosa Pou, l’alcaldessa de Caldes, va donar la benvinguda al públic 
assistent i va agrair la implicació dels restauradors i la tasca de-
senvolupada per l’anterior govern de CiU, qui va posar en marxa 
la idea de fer una primera mostra de curtmetratges relacionats 
amb el pèsol. Pou va explicar que l’actual equip va voler acabar 
de desenvolupar aquesta iniciativa tot prenent-ne el relleu.

Tot seguit es va procedir a presentar els membres del jurat de la 
Primera Mostra dels Videopèsols: Pep Andreu, director de pro-
ducció i continguts a M1tv; Vador Lladó, presentador i director 
de Fricandó matiner de RAC 105; Mònica San José, redactora 
política a TV3; Pep Blay, escriptor, guionista i crític musical; Jana 
Manich, realitzadora i Pere Vila, jubilat i aficionat a la fotografia. 
A continuació es van projectar els 18 curtmetratges presentats 
a la convocatòria, sis dels quals entraven en la categoria jove 
(curts realitzats per joves de 14 
a 18 anys), mentre que els dotze 
restants participaven en la ca-
tegoria d’adults (peces fetes per 
realitzadors de més de 18 anys).
Òscar Baró, regidor de Promoció 
i Turisme, juntament amb Vador 
Lladó, van ser els encarregats de 
lliurar el 2n Premi Jove Pèsol de la 
Floreta, que es va lliurar a la peça 
“El testimoni de la Mercè Orriols”, 
una divertida història sobre la re-
lació d’un pèsol i la seva mare, re-
alitzat per Clàudia Martínez Serra 
que va guanyar una GoPro valora-
da en 220 euros.
El 1r Premi General Pesolada 
de 1.000 euros va ser lliurat per 
Mònica San José i Rosa Pou. El 
curtmetratge guanyador va ser 
“Pedregada” de Carles Señalada 
i Xavier Martínez. Una peça es-
pectacular sobre Caldes d’Estrac i 
una inaudita pluja de pèsols.

Finalment, el curtmetratge més votat, i el que va obtenir el Pre-
mi del Públic, de 300 euros, va ser “La diferència” de Pau Illa, 
Paula Garcia i Pablo Olivares. Sílvia Molist va ser l’encarregada 
de recollir-lo de les mans de Josep Civit, el president del Gremi 
de Restauradors.
Cal destacar que l’acte va comptar amb la presència de Miquel 
Àngel Martínez, president del Consell Comarcal del Maresme 
i alcalde de Sant Vicenç; Joan Rabasseda, alcalde d’Arenys de 
Munt; Sònia Scafa, alcaldessa de Sant Cebrià; Joaquim Arnó, pre-
sident del Consorci de Promoció Econòmica i regidor de l’Ajun-
tament de Caldes; Jordi Rull, alcalde d’Òrrius i la responsable del 
Servei d’Emprenedors al Consell Comarcal del Maresme, Natàlia 
Montoya, entre d’altres. De l’Ajuntament de Caldes, a més dels 
regidors esmentats, també van ser-hi presents: David Salvà i 
Laura Aloy, d’ERC, Joan Baró, del PSC, i Elisabeth Segura i Mònica 
Serra, de CDC. També va destacar la presència d’entitats com 
l’Associació de Dones de Caldes, el Club de Patinatge Artístic, el 
Club de Petanca de Caldes, i l’Associació de Geganters que va 
celebrar la jornada de portes obertes durant tot el matí.

12 platets diferents per començar 
a degustar la Pesolada
En finalitzar l’acte, tots els assistents van ser convidats a fer una 
degustació d’alguns dels plats de la 22a Pesolada, cortesia dels 
restauradors. Així, es van poder provar la crema de pèsol amb 

encenalls de pernil, del restaurant 
Voramar, els bunyols de bacallà i 
pèsols de Can Suñè o la mouse de 
pèsols amb bacallà i gambes gra-
tinat amb allioli del Solstici.
En total van ser 12 els restaurants 
participants, a més dels esmen-
tats, també: la Fonda Manau, amb 
torradetes de pèsols de la floreta 
saltats amb pernil jabugo; Marola, 
amb croquetes de pèsols del Ma-
resme; El Taller, amb bunyols; la 
Bodegueta, amb pèsols ofegats a 
la catalana; la Pizzeria Estrac, amb 
pizza de pèsols del Maresme i bo-
tifarra; la Tasqueta, amb tàrtar de 
pèsol de la floreta i bacallà; l’Ho-
tel Colon, amb xarrup de cremós 
de sèpia amb crema de pèsols i 
cruixent de pernil d’ànec, Sota-
vent, amb una cullereta de crema 
de pèsols i gambes gratinat amb 
allioli, i 39 Verdura i Cultura amb 
quinoa, pèsols, tofu i verduretes.
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La tercera edició de la Fira del Playmo-
bil celebrada el 19 i 20 de març va tenir 
una gran acollida entre tots els veïns de 
Caldes, però també del Maresme i fins i 
tot de Barcelona. El principal organitza-
dor, Oriol Camposano, de Clicksparty, va 
explicar que es tracta de l’edició més exi-
tosa que s’ha fet fins ara: “Durant tot el 
cap de setmana va estar entrant i sortint 
gent a la Sala Cultural per apreciar els di-
ferents diorames”.
En total es van construir 15 diorames, set 
van ser cortesia de l’empresa i els altres 
vuit van ser muntants pels participants. 
Els premis als millors diorames es van lliu-
rar el diumenge 20 de març a les sis de la 

Gent de tot el Maresme 
i fins i tot de Barcelona 
s’hi van apropar per 
gaudir de l’exposició

Anna Bofill -1r premi

Arnau Marin - 2n premi

Vera Zúñiga i Ainé Bosch - 3r premi Mireia Serrano - 3r premi

Abril, Marc i Lluis Llinés

Aleix Quilez i Júlia Navarro

Jesús García

Marc Gómez

tarda. El primer premi va ser per a l’Anna 
Bofill, el segon per a l’Arnau Marín, i en el 
tercer premi es va produir un empat entre 
l’equip format per la Vera Zúñiga i l’Ainé 
Bosch, amb la Mireia Serrano. Rosa Pou, 
alcaldessa de Caldes, Òscar Baró, regidor 
de Promoció Turística i Economia, i Campo-
sano, van ser els encarregats d’atorgar els 
premis.
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L’Àrea de Promoció 
Econòmica impulsa el 
parc Maragall com a 
espai acollidor de fires, 
estands i parades amb 
productes de qualitat

El període de presentació d’instàncies 
finalitzarà el 5 de juny

Amb l’objectiu de dinamitzar el parc Maragall i el comerç del 
municipi, l’Àrea de Promoció Econòmica posa en marxa la Fira 
d’Estiu 2016. En aquesta ocasió la fira tindrà lloc del 13 de juny 
fins al 18 de setembre, ambdós inclosos, amb periodicitat diària.
Tal i com es pot llegir a les bases, els estands es poden desti-
nar a la venda de tot tipus d’articles de marroquineria, bijuteria, 
artesania tradicional, alimentació o roba. Tota la documentació 
necessària, així com el calendari d’inscripcions es poden consultar 
a les bases reguladores que consten a la pàgina web municipal.

Diumenge 22 de maig a partir de les 9h a l’esplanada de Can Muntanyà

A punt per la 7a edició del Mercat de segona mà

Des de l’Ajuntament s’anima tothom que estigui interessat a 
formar part de la fira, donant a conèixer els seus productes, en 
un entorn engrescador com el que ofereix el parc Maragall. Amb 
la fira es complementa l’atractiu turístic i comercial del poble, les 
paradetes de 3x2 metres conviuran amb les ja també tradicio-
nals atraccions lúdiques com els inflables i llits elàstics.
Conjuntament amb l’oferta gastronòmica que ofereixen els es-
tabliments dels mòduls, més la programació d’actes i festes 
puntuals que s’anirà anunciant durant l´estiu, es vol dotar el parc 
Joan Maragall del major atractiu possible, tot pensant també en 
el turisme familiar.

Arriba la 7a edició del 
Mercat de segona mà a 
Caldes d’Estrac, cita inelu-
dible pels apassionats de la 
moda retro, el vintage i els 
objectes d’atrezzo d’èpo-
ques passades.

Se celebrarà el diumenge 
22 de maig, entre les 9h i 
les 15h a l’esplanada de Can 
Muntanyà i està prevista 
una gran participació de pa-
rades amb objectes i roba 
de tot tipus.

Trencant amb les normes 
que regeixen el consum ac-
tual, la fira vol promoure el 
consum responsable davant 
d’una cultura contínuament 
demandant i bloquejada en 
la filosofia “d’utilitzar i llen-

çar” que perjudica el medi 
ambient i genera insatisfac-
ció contínua entre els consu-
midors.
És per això que una de les 
activitats destacades de la 
jornada serà el taller infantil 
en el que s’utilitzarà material 
reciclat per fer nous objectes 
amb la idea d’educar en els 
valors del reciclatge i que es 
realitzarà de les 11h fins les 
13:30h.
El Mercat de segona mà 
és una iniciativa de l’Àrea 
de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac en col·laboració 
amb Sèrie B Market, que 
es va engegar el 2013. Ac-
tualment l’entitat també or-
ganitza fires de segona mà 
a Mataró el segon dissabte 
de cada mes. Els interessats 
a inscriure’s al mercat po-
den fer-ho a través del web 
www.seriebmarket.com  o 
a l’adreça electrònica: seri-
ebmarket@gmail.com.
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EL COMERÇ DEL MES

Situat al carrer de la Riera, número 28, el supermercat Condis ofe-
reix productes d’alimentació en general (tant aliments frescos 
com congelats), perfumeria i drogueria. 
Cal destacar que el Condis de Caldes destaca per oferir produc-
tes de proximitat (de regions com Valls, Sant Boi o Lleida) a preus 
molt competitius, amb contínues promocions setmanals i fins i tot 
quinzenals.
Per donar més facilitats als clients, les compres es poden realitzar 
en efectiu o amb targeta de crèdit/dèbit, sigui quina sigui la quan-
titat de la compra. També s’ofereix el servei d’entrega a domicili, 
gratuït a partir d’una compra de 50 euros. 
Aquesta franquícia va obrir les seves portes a Caldes d’Estrac el 
passat mes octubre del 2015, gràcies a l’empenta dels caldencs 
Simpli Lozano i Carles. La idea els va sorgir en veure que al municipi 
hi havia un buit comercial d’aquest tipus d’establiment i molts veïns 
agafaven el cotxe per fer la compra de la setmana. Actualment 
destaca l’equip humà format per quatre persones dedicades a ofe-
rir la millor atenció a tots els clients.

CONDIS EXPRESS: supermercat 
de proximitatLa Fira Animal Natural 

arriba a la 6a edició
El pròxim diumenge 8 de maig, a partir de les 
nou del matí fins al migdia al parc Joan Maragall

La Fira Animal Natural organitzada per APUAD en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, celebra la seva sisena edi-
ció oferint una jornada plena d’activitats orientades a un únic 
objectiu: continuar treballant en la conscienciació de la respon-
sabilitat que suposa tenir un animal de companyia.
Aquest any, es calcula que participi un destacat nombre d’en-
titats i associacions relacionades amb el món de les mascotes 
que se situaran al parc de Joan Maragall per oferir informació i 
acostar els seus productes a tots els assistents.
A més de les parades la fira es complementarà amb un seguit 
d’activitats, com el taller de pinta-cares infantil, on maquilla-
dors experts s’encarregaran de dibuixar en els semblants dels 
més petits els animals més exòtics, o la desfilada dels gossos en 
adopció, una primera presa de contacte entre els futurs propie-
taris i les mascotes. Per als interessats a adoptar, APUAD s’en-
carregarà de gestionar-ne tot el procés.
Els interessats a participar a la fira amb una parada poden con-
tactar amb l’entitat a través l’adreça electrònica angelika.dom-
han@naturavetal.es o al telèfon: 606 271 002. 

Adreça: La Riera, 28
08393 Caldes d’Estrac
Telèfon: 93 791 20 35
Obert: dl-ds de 9h a 14h i de 17h a 20:30h,
dg i festius de 9:30h a 14h

El subministrament elèctric 
a la llar: llum i gas

Xerrada informativa oberta a tothom, el 
27 de maig a les 10h a la Fabriqueta

Les àrees de Promoció Econòmica i Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes 
presenten una xerrada informativa oberta a tota la ciutadania amb l’objectiu de 
donar a conèixer i resoldre dubtes sobre els conceptes bàsics de consum dels sub-
ministraments del gas i de la llum.
La xerrada té una vessant pràctica i es tractaran temes com la definició del paper 
del consumidor, explicar quins drets té, com i on es pot reclamar, com s’han d’in-
terpretar i entendre les factures, recomanacions a l’hora de contractar un servei o 
companyia, quines penalitzacions hi ha en fer canvis i altres conceptes com quines 
són les bonificacions socials, o què és la pobresa energètica.
Durant la sessió, s’atendran consultes particulars, per tant els assistents podran 
portar les seves pròpies factures per aclarir qualsevol dubte.
Aquesta xerrada informativa, realitzada en col·laboració amb la Diputació de Bar-
celona, se celebrarà el pròxim 27 de maig a les 10h a la Fabriqueta.
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Sant Jordi 2016
tres dies de literatura i roses amb les 
entitats més emblemàtiques de la vila
Divendres 22 d’abril els alumnes de l’Es-
cola Sagrada Família van ser els encarre-
gats de donar el tret de sortida a la festa 
amb una lectura continuada de poesia que 
es va realitzar a la Fundació Palau. Tot se-
guit, a les 10:30h, les activitats a la Fundació 
van continuar amb un taller d’haikús a càr-
rec d’Anna Maluquer. La jornada va finalit-
zar amb una visita guiada pel museu i una 
copa de cava al jardí de la Fundació.

Els alumnes de l’Escola 
Sagrada Família van 
engegar la festa amb 
una lectura de poesia 
a la Fundació Palau

Les activitats centrals de Sant Jordi es van 
realitzar el dissabte 23 d’abril a l’esplana-
da de Can Muntanyà on tallers i jocs van 
aconseguir una important participació. Van 
destacar especialment els jocs gegants i el 
taller de manualitats dut a terme per la lli-
breria-papereria Miscel·lània. Les paradetes 
de llibres  van còrrer a càrrec de la llibreria-
papereria Miscel·lània i de la Fundació Palau 
mentre que la venda de roses la van fer els 
alumnes de l’Escola Sagrada Família i l’Ins-
titut Esteve Albert amb l’objectiu de recollir 
fons per al viatge de fi de curs. Altres enti-
tats van ser-hi presents amb diferents para-

detes com la Colla de Geganters de Caldes, 
els Amics dels Bonsais, l’ANC de Caldes i 
Serveis Socials de Caldes. Va destacar es-
pecialment la paradeta de la Biblioteca Can 
Milans, amb un photocall i punts de llibres 
personalitzats. Els Diables d’Estrac van par-
ticipar portant el drac Astharoth durant tot el 
matí. També van ser-hi presents les parades 
dels grups polítics municipals del PSC i ERC.
A les 11h del matí, l’hora del conte va aple-
gar tots els nens i nenes amb una versió 
peculiar de la llegenda de Sant Jordi a càr-
rec d’Ulldistret. Les lectures van continuar 
gràcies al micro-obert on tothom qui ho 

desitgés podia llegir un poema, un conte o un 
fragment d’una novel·la en veu alta.
Excursions a l’aire lliure 
per celebrar Sant Jordi
Diumenge 24 d’abril caldencs i caldenques 
podien optar entre dues excursions. En primer 
lloc, assistir a la presentació de la ruta lite-
rària “Visions del mar: Verdaguer i Maragall 
a Caldes”, organitzada per la Biblioteca Can 
Milans. Aquest itinerari s’inclou dins el llibre 
“25 LiteraRutes del Maresme”, guia de recur-
sos local que publiquen, conjuntament, les 
Biblioteques del Maresme. Abans de comen-
çar el recorregut, la biblioteca va obsequiar 
els assistents amb un exemplar del llibre i un 
desplegable amb els textos literaris. Manel 
Llanas i Pont va ser l’encarregat de donar veu 
als poemes i a la prosa de Jacint Verdaguer i 
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Caldes convoca 
la fase local de 
la XXXIII Mostra 
Literària 

El  veredicte es farà públic 
el 7 de maig a la Sala 
Cultural de l’Ajuntament

“Homenatge a 
Caldes d’Estrac”
L’exposició de fotografies 
es va inaugurar el 
diumenge 17 d’abril a 
les 18h a la Fabriqueta

En un acte emotiu i familiar, Jaume 
Pomà, fotògraf aficionat i autodidac-
ta, va inaugurar l’exposició “Home-
natge a Caldes d’Estrac”, una mostra 
amb més de 100 fotografies sobre 
Caldes dels darrers cinc anys. 
Rosa Pou, l’alcaldessa de Caldes, va 
ser l’encarregada d’obrir l’acte amb 
un reconeixement al fotògraf pel seu 
treball i dedicació. Tot seguit Pomà 
va donar les gràcies a tots els as-
sistents i es va donar peu a que els 
espectadors poguessin entretenir-se 
reconeixent els racons de Caldes en 
les  diferents fotografies. L’acte es va 
tancar amb un refrigeri per a tots els 
assistents.
“Homenatge a Caldes d’Estrac” és 
una mostra de les millors fotografi-
es de Jaume Pomà, que els anys 70 
va despuntar amb una tècnica molt 
acurada que li va permetre utilitzar 
la fotografia analògica com un pinzell 
amb el qual expressar artísticament 
la seva sensibilitat creativa. 

Tot és a punt per a una nova edició 
de la Mostra Literària que organitza 
l’Àrea de Cultura. En total s’hi han pre-
sentat 134 treballs que havien de ser de 
temàtica lliure, en català, individuals i 
inèdits. Només el primer i l’accèssit de 
cada grup i modalitat de la fase local 
passaran a la fase comarcal, excepte en 
el grups A1 i A2, en què només ho farà el 
primer premi de cada modalitat.
En aquesta edició del 2016 del certamen 
literari es repartiran els participants en 
set grups d’edat en les següents cate-
gories:

• Categoria A1: de 6 i 7 anys
• Categoria A2:  8 anys
• Categoria B: de 9 a 11 anys
• Categoria C: de 12 a 14 anys
• Categoria D: de 15 a 18 anys
• Categoria E: de 19 a 25 anys
• Categoria F: de 26 anys en endavant

El veredicte del jurat es farà públic du-
rant un acte que se celebrarà el pròxim 
7 de maig, a les 7 h de la tarda, a la Sala 
Cultural (edifici de l’Ajuntament).
Abans del lliurament de premis, a les 
18h se celebrarà també l’Hora del con-
te, amb el títol “Contes de Hans Chris-
tian Andersen”, un espectacle a càrrec 
d’Eva González.
Per a aquesta convocatòria, l’Ajunta-
ment de Caldes compta amb la col-
laboració imprescindible de l’Escola 
Sagrada Família i l’Escola Bressol muni-
cipal, amb l’objectiu clar de fomentar la 
lectura, l’escriptura i la creativitat entre 
l’alumnat caldenc.

Desenes de premis arreu del país 
van reconèixer el seu art, entre els 
quals destaquen l’Abella de Plata de 
Guadalajara i el prestigiós Premi Na-
cional de fotografia “Luis Navarro” 
concedit per l’Agrupació Fotogràfica 
de Catalunya.
La inauguració es va celebrar el diu-
menge 17 d’abril a les 18 h a la Fa-
briqueta, i com el seu nom indica, 
l’autor, que va néixer a Barcelona el 
1930 i viu a Caldes des de 1987, ha 
volgut dedicar el seu darrer treball al 
seu poble d’acollida. 
La mostra es podrà visitar fins l’1 de 
maig de diluns a dissabte de 18h a 
20h, i el diumenge al matí d’11h a 13h 
i a la tarda de 18h a 20h.

Joan Maragall. La ruta va acabar amb la lectu-
ra del poema “Vora la mar” de Verdaguer, a la 
pèrgola del parc de Can Muntanyà. Degut a la 
bona valoració dels assistents, la biblioteca es 
planteja de tornar a repetir-la a l’estiu.
Els exemplars de la guia “25 LiteraRutes del 
Maresme” els podreu trobar a la biblioteca, i 
el desplegable serà abans de l’estiu a l’Oficina 
de Turisme de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
La segona opció consistia en una visita al parc 
Muntanyà, a càrrec de l’entitat Arrels Cultura 
per conèixer els amfibis del parc de la mà de 
Jaume Viader.
Els dos itineraris van gaudir de força partici-
pació, i des de l’Àrea de Cultura volem agrair 
la implicació de totes les entitats i veïns que 
s’han sumat a la festa i han fet possible l’èxit 
de la celebració de Sant Jordi.

Poesia i literatura van 
omplir els carrers de 
Caldes el cap de setmana 
de Sant Jordi gràcies a una 
programació especial on els 
joves i les entitats del poble 
van ser els protagonistes

17
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El segon classificat va 
ser Bernat Colomer i Toni 
Bautista va ser el tercer

Amb un temps de 33 minuts i 47 se-
gons, Carles Montllor, del Club Castillejos 
de Càceres, va aconseguir el primer lloc 
de la classificació de la Cursa Popular de 
Caldes d’Estrac que es va celebrar el pas-
sat diumenge 6 de març. 
El segon classificat va ser Bernat Colomer 
amb un temps de 34 minuts i 32 segons. 
Finalment el tercer lloc va ser per a Toni 
Bautista del Duscholux, amb un temps de 
34 minuts i 45 segons.
En la categoria femenina van ser Inés Ca-
razo, del Club Atlètic Calderí amb un temps 
de 40 minuts i 43 segons, Marta Burgués 
del CT Esportrissim amb un temps de 41 

La primera edició de la 
cursa Triwoman ha tingut 
bona acollida entre les 
atletes de tot Catalunya. 
Segons els organitzadors, 350 
esportistes es van inscriure 
a la competició organitzada 
pels ajuntaments de 
Caldes d’Estrac, Sant 
Vicenç de Montalt i Sant 
Andreu de Llavaneres.
La guanyadora de la prova 
de 10km va ser la Clàudia 
Luna, del CN Mataró Triatló, 

350 dones participen 
a la Triwoman

Diumenge, 13 de març, Caldes, Sant Vicenç i 
Llavaneres van commemorar el Dia Internacional 
de la Dona amb una jornada esportiva

amb un temps de 37 min 
10s. Eva Sans, del Club 
Esportiu Mestral, va ser 
la primera classificada del 
circuit de 5 km amb un 
temps de 21 min 43s.
La competició es va 
celebrar emmarcada en 
la commemoració del Dia 
Internacional de la Dona i 
una part de cada una de les 
inscripcions es va donar a 
la Fundació Vicente Ferrer.
Des de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac es vol 
agrair i destacar les tasques 
d’organització i la dedicació 
dels voluntaris que han 
aconseguit que tota la 
cursa es desenvolupés 
amb normalitat.

També cal destacar que 
el mateix diumenge es va 
celebrar la cursa Ironkids, 
a la qual hi van participar 
250 nens i nenes.

Carles Montllor, 
guanyador de 
la 27a edició 
de la Cursa 
Popular

minuts i 32 segons, i Cristina Pastor, del  
mateix club, amb un temps de 41 minuts i 
49 segons, les que van aconseguir les tres 
primeres posicions.
A més de les categories habituals es van 
atorgar premis als esportistes amb més 
edat de la competició: Isidre Ferrer, de 80 
anys, i Anna Gázquez de 72. També es 
van lliurar premis als primers classificats 
de les quatre viles participants que van 
ser: Carles Casanova i Ana Ruiz, de Cal-
des d´Estrac; Joan Fernández i Judith Do-
mínguez, de Sant Andreu de Llavaneres; 
Saúl Cordero i Núria Bertran, d’Arenys de 
Mar, i Eduard Petitpierre i Eva Sanz, de 
Sant Vicenç de Montalt.

Carles Montllor, guanyador 
de la Cursa Popular de Caldes. 
Fotografies: Ana Aulart

Eva Sans, 1a classificada 
de la prova de 5km. 

Foto: C. Mestral

Fotografia: Joan Porta, Club Esportiu Mestral

18



19

actualiat esports–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El club de patinatge 
Artístic de Caldes 
al Campionat 
d’Espanya de xous
El passat 11 de març el Grup xou del CPA 
Caldes d’Estrac va competir per primera 
vegada en el Campionat d’Espanya de 
grups xou juvenil de la Federació Espa-
nyola de Patinatge que es va celebrar a 
Alcoi (Alacant), on es van reunir els vint 
millors grups de tot l’ Estat. Amb la nova 
coreografia “Dames”, executada amb 
molta força i expressivitat, i sota la direc-
ció de la seva entrenadora Gemma Espa-
sa, les deu patinadores que participaven 
en aquesta categoria (Mireia Vallès, Lidia 

La caldenca Berta Llorca Sans, de 14 
anys, del Club de Patinatge Artístic Ripo-
llet, s’ha proclamat campiona de Catalu-
nya en la modalitat de figures obligatò-
ries. La patinadora va aconseguir l’or en 
categoria cadet, en el Campionat de Ca-
talunya 2016, que es va celebrar a Mollet 
del Vallès els dies 2 i 3 d’abril.
Berta Llorca Sans va arribar al campionat 
de Catalunya com a membre de la ter-
ritorial de Barcelona, després de superar 

Berta Llorca Sans, campiona de Catalunya 
cadet 2016 de patinatge artístic
(modalitat de figures obligatòries)

amb molt bona nota el Campionat de 
Barcelona, al febrer, on va aconseguir la 
medalla de plata.
Ja en el campionat de Catalunya, a Mollet, 
la Berta va demostrar en tot moment el 
seu alt nivell , dominant el campionat des 
del principi fins al final, proclamant-se 
així Campiona de Catalunya a 7 punts de 
la segona i 22 de la tercera.
Aquest podi i l’obtenció dels mínims re-
querits, li ha donat la plaça per a parti-
cipar en el Campionat d’Espanya que se 
celebrarà els propers 22, 23 i 24 d’abril a 
Cerdanyola del Vallès, i en què la Berta 
representarà la Federació Catalana de 
Patinatge Artístic.
Llorca, classificada també per 
participar al Campionat de 
Catalunya en la modalitat de lliure
Els passats 16-17 d’abril després de parti-
cipar al Campionat de Barcelona cadet en 
la modalitat de lliure de patinatge artístic, 
s’ha classificat per a participar també al 
Campionat de Catalunya d’aquesta mo-
dalitat.
Després d’un cap de setmana intens, en 
què els nervis li varen jugar una mala pas-
sada, la Berta va aconseguir remuntar de 
la 14a posició obtinguda en el disc curt a la 
6a, d’un total de 30 patinadores després 
d’executar un disc llarg bastant complet.
Aquesta classificació li ha obert les portes 
per a participar al Campionat de Catalu-
nya lliure cadet els pròxims 14-15 de maig 
a la Seu d’Urgell.

Arroyo, Paula Martín, Mireia Planchart, 
Mar Busquets, Sandra Casals, Melanys 
Buele, Cristina Lochmann, Aitana de la 
Fuente i Júlia Falcó) van assolir la desena 
plaça situant-se al costat dels grans grups 
estatals. Una vegada més (quartes en el 
Campionat de Barcelona i novenes en el 
Campionat de Catalunya), han demostrat 
la seva qualitat tècnica i artística fruit de 
l’esforç i el treball ben fet.

Montllor, Colomer i Bautista

Carazo, Burgués i Pastor.

Claudia Luna, guanyadora de la prova de 10km

Un nombrós grup de caldenques 
va participar-hi
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L’Apunt econòmic
Import pendent          a 23/1/16:       a 22/4/16

DEUTE A LLARG TERMINI:     4.174.966,27 €  4.057.261,94 €

CREDIToRs (DEUTE AMb pRovEïDoRs I ADMINIsTRACIoNs púbLIqUEs): 1.053.486,83 €  1.023.622,93  €

DEUToRs (ToTAL)     2.109.964,33 € 4.500.809,81 €

DEUToRs - Liquidacions gestionades per oRGT:    1.356.408,15 €       3.751.857,73 €

DEUToRs - Generalitat ToTAL*:           293.583,05 €         304.137,57 €

DEUToRs - Diputació:               111.595,44 €            95.390,85 €
DEUToRs - Altres:             348.377,69 €         349.423,66 €

Aprovades les retribucions econòmiques dels regidors electes

El ple ordinari de l’Ajuntament de Caldes celebrat el 21 de març va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals d’ERC i del psC 
i l’abstenció de CDC, la modificació de l’acord adoptat pel ple del 22 de febrer referent a determinar els membres que exerciran els seus 
càrrecs amb dedicació parcial. 

D’aquesta manera, s’ha establert que la dedicació parcial del primer tinent d’alcalde, Joan Baró, passi del 50%  a ser del 75%, amb la 
mateixa retribució econòmica de 20.000 euros, distribuïda en 14 pagues mensuals d’igual quantia, donant-lo d’alta en el règim de la 
seguretat social.

Així mateix, el darrer ple del 21 de març va aprovar incorporar a partir del mes d’abril la regidora Laura Aloy dins els regidors amb dedicació 
parcial. Aloy exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial del 75% per assumir delegacions de l’Alcaldia i percebrà una retribució anual bruta 
de 20.000 euros, distribuïda en 14 pagues mensuals d’igual quantia, i donant-la d’alta en el règim de la seguretat social.

Durant el transcurs del ple, també es van aprovar, amb els vots favorables d’ERC i del psC i l’abstenció de CDC, les retribucions per 
assistència a les sessions plenàries i a les juntes de govern local. s’ha establert que els membres de la Corporació que no tinguin dedicació 
rebran 150 euros per cada assistència efectiva al Ple municipal, amb un màxim de 6 sessions anuals, establint un import màxim de 900 
euros anuals amb independència del nombre de sessions que celebri el ple municipal. Respecte a les juntes de govern local, s’estableix que 
cada regidor rebrà 250 euros per assistència efectiva, amb un màxim de 24 sessions anuals per regidor. Cal esmentar que fins al moment 
les juntes de govern local es retribuïen amb 300 euros i l’actual govern ha rebaixat la quantia a 250 euros. 

Finalment també es va establir que cada grup polític disposarà d’una dotació de 500 euros a l’any per cada regidor que els integri.

Amb aquestes modificacions queden definides les retribucions econòmiques dels càrrecs electes del nou govern que suposen un cost 
total lleugerament per sota del govern sortint, abans el cost total era de 94.600 euros i ara queda en 94.200 euros. Les retribucions es 
resumeixen de la següent manera:

(*) Cal destacar que el deute de la”Generalitat ToTAL” venia quantificat al portada de març com 685.236,15 eur. Com s’indicava allà, 391.653,1 eur. corresponien a la subvenció del pla de desenvolupament turístic. 
Es constata que el cobrament d’aquesta subvenció està subjecte a la realització de nova inversió per valor de 528.194 eur. abans del 30/9/17, que està en estudi de viabilitat amb la recerca de finançament d’altres 
administracions públiques, ja que és inviable amb fons propis. sent així, es retira aquest import de la comptabilització com a deute, quedant així un deute real de 293.583,05 eur. També hi ha una modificació en 
l’import de creditors a 23/1 respecte l’anterior edició del portada. L’augment és degut a la comptabilització de tots els impostos i taxes del 2016, que encara estan pendents de cobrament i estan molts d’ells en 
període de recaptació voluntària (2.242.325,98 eur.). 
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Dissabte 21 de maig de 2016 - Dia Internacional dels Museus

Jornada de portes obertes 
a la Fundació palau

19:30h
Recital: David Bowie & Lou Reed: 
Cançons d’amor i mort
amb el periodista i escriptor Pep Blay

21h – Concert de Big Mama Montse 
& Riqui Sabatés Blues Band

Ni l’apuNtador. 

Pep Quintana i Riera
(NOVEL·LA)
Arenys de Mar: Els Llibres 
del Setciències, 2014.

Us presentem un llibre que de-
mostra, pàgina rere pàgina, que 
no calen gaires paraules per a 
explicar sentiments profunds. La 
mort, la ironia, l’odi, l’amor per 
la terra, els somnis impossibles, 
l’amistat, etc., són elements co-
muns en molts d’aquests contes. 
Potser no seria encertat qualificar 
aquest recull com una finestra 
oberta a l’humor satíric, però sí 

que es podria dir que abans de començar cada nou relat, el que acabes 
de llegir provoca una sensació emocional que s’exterioritza amb un lleu 
somriure. En Pep Quintana té la sort de transmetre pau al lector.

pep Quintana i riera (Arenys de Mar, 1949) és un escriptor i periodista 
català. Treballa de guia turístic, sobretot al nord d’Àfrica. Des del seu 
vessant d’activista cultural s’ha especialitzat en la difusió de l’obra de 
Salvador Espriu a través d’itineraris, per a joves i adults, a Arenys de 
Mar. Aquest recull de contes és el quart llibre que publica a Els Llibres 
del Setciències.

50 oficis 
esbojarrats.
Carles Sala i Vila  
(INFANTIL)
Barcelona: Cruïlla, 2014.

Saps que els baixaquís són les 
persones que avisen els viat-
gers despistats perquè no passin 
de llarg de la parada on han de 
baixar? Si et fa fàstic ficar-te el 
dit al nas, has pensat a contrac-
tar els serveis d’un burxanàpies? 
T’agraden les tempestes però 
al teu poble no hi sol ploure? 
Doncs posa’t en contacte amb 
un tempestable, ell et resoldrà 
el problema! Diccionari de fan-
tasia i humor.

carles sala i Vila (Girona, 1974) va estudiar magisteri i ha exercit de 
mestre. Actualment, però, es dedica a l’artesania i a la literatura, i es-
criu sobretot per a infants. Va guanyar el Premi Vaixell de Vapor 2009 
amb l’obra El triomf d’en Polit Bonaveu. Altres títols seus publicats són 
La Bruixeta Rosaura, La llegenda de Sant Jordi... explicada pel Senyor 
Drac i Petita història d’un plantador de cases, entre altres.

del 26 de maig al 15 de juny

exposició: oÍdo cociNa! Humor gràfic a la cuiNa
En aquesta exposició es presenta una reflexió divertida entorn de la gastronomia i el consum responsable. Veurem la mirada irònica que 24 hu-
moristes gràfics posen sobre el món dels aliments, els malentesos de què els envolten i les dietes desmesurades a què donen lloc. Els autors són: 
Artsenal, Atxe, Toni Batllori, Miguel Brieva, Guy Delisle, Fer, Manel Fontdevila, Forges, Iu Forn, Gallardo, Gallego & Rey, Gastmans, Jap, Kap, El Koko, 
Albert Monteys, El Mundo Today, El Perich, Javi Royo, Sistema de Monos, Julia Solans, Soto, Tamayo, Ventura i Coromina.

IDEA I PROJECTE: Nicolesvki Productions.  PRODUCCIÓ: Museu de la confitura de Torrent a Girona

Horari de visita: De dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30h     Organitza: Biblioteca Can Milans
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la nova executiva 
local es renova

Pren la presidència la Montserrat 
Viladegut, les finances i la 
secretaria de la dona la Ma 
Àngels Manchado i la secretaria 
d’organització i de comunicació 
la Marta Borràs. La resta de 
companys seguirem treballant 
i ajudant la secció local i els 
nostres companys de govern.
La nova executiva està molt 
motivada i seguirà treballant, 
ara més que mai pel poble que 
volem, tots junts. Aprofitant la 
renovació, volem fer extensiva 
la nostra motivació pel poble 
i la seva gent i animar-vos a 
tots i totes a formar part del 
nostre grup. Proposeu-nos idees, 
accions, projectes, il·lusions... 
Estem oberts a escoltar les 
vostres propostes, inquietuds, 
queixes... per tal de valorar-les, 
treballar-les i fer-les arribar als 
nostres companys de govern.

Us avancem que estem 
organitzant una sortida per 
visitar Elna el 12 de juny. 
Per a més informació ens 
podeu fer arribar un correu a 
caldesdestrac@esquerra.org

Agraïm la feina feta a l’antiga 
executiva que ara forma part 
del nou govern de Caldes i els hi 
desitgem molta sort i encerts.

Visca Caldes i visca 
Catalunya lliure!!

a nova 
distribució del 
butlletí municipal 
portAdA
Amb l’objectiu d’optimitzar 
recursos i millorar la 
distribució de la revista 
Portada, l’Àrea  de 
Comunicació de l’Ajuntament 
de Caldes crearà una llista de 
subscriptors i a partir del mes 
de novembre del 2016 la versió 
impresa del butlletí municipal 
només es repartirà entre 
els veïns i veïnes de Caldes 
que formin part d’aquesta 
llista. 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 electrònica 
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 del 
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.

declaració de 
convergents de 
caldes: Què cal fer 
al balneari colon
A la vista del rumb esbiaixat que està prenent 
aquest tema, des de CONVERGENTS de 
CALDES volem deixar clars davant tots els 
caldencs i caldenques, els punts següents:

PRIMER.- La nostra acció política sempre 
ha anat en la línia de que l’Hotel Colón i 
el Balneari funcionin bé i a ple rendiment, 
perquè sempre hem pensat que era bo per 
a Caldes, al contrari d’altres formacions 
polítiques locals que fins fa poc deien 
públicament que s’havien d’enderrocar. 
Hem recolzat les iniciatives que s’han 
activat i ens hem esforçat per resoldre 
tots els problemes que s’han presentat.

SEGON – De fa uns anys ençà però, la situació 
ha anat de mal en pitjor i ara pensem que cal 
rescindir el contracte amb el concessionari 
actual quan més aviat millor. Els motius són 
molt evidents: incompliments reiterats, 
clients decebuts i irritats pel dèficit de serveis, 
irregularitats greus en la construcció, estafa 
continuada als usuaris, denúncies a Sanitat, a 
Comerç i a tot arreu on es poden presentar, 
tancaments de les instal·lacions decretats 
per Llei, embargaments, conflictes laborals 
amb el personal, expedients sancionadors 
reincidents (2014 i 2015) i, per si no n’hi hagués 
prou, deute amb l’Ajuntament de quasi 
UN MILIÓ d’euros. Fan falta més motius?

TERCER.- Immediatament després de fer fora 
el concessionari, l’Ajuntament ha d’implantar 
la gestió directa al Balneari cercant un 
nou operador que faci bé les coses durant 
un període de temps prudencial, fixat i 
tancat. N’hi ha molts que segur estarien 
disposats a acudir, pactant un preu raonable 
que permeti també efectuar les reformes 
mínimes necessàries per donar el bon 
servei que l’establiment pot i ha d’oferir.

QUART.- Al mateix temps, l’Ajuntament 
ha d’iniciar els tràmits per licitar una nova 
concessió que podrà recaure o no en el 
propietari de l’hotel i que, per força, haurà 
d’esmenar les irregularitats comeses en la 
construcció actual i haurà de fer possible 
que el Ministeri de Medi Ambient no revoqui 
la titularitat municipal de la concessió 
principal que per ara és vigent fins al 2032.

CINQUÈ.- Per a fer-ho possible, reiterem 
la nostra oferta de col·laborar amb el 
Govern Municipal. Mentrestant demanem a 
l’alcaldessa que retiri la moció presentada 
que preveu s’allargui la concessió actual “fins 
a trobar-ne un altre” i que la substitueixi per 
una que, apart de no renovar el concessionari, 
li retiri la gestió, faci que l’Ajuntament 
la recuperi i posi en marxa la maquinària 
municipal -política, administrativa i tècnica- 
per enllestir una nova licitació del Balneari.

el grup socialista de 
caldes d’estrac s’uneix 
a donar suport a la 
retirada de l’ordre de 
copagament confiscatori 
per a les persones 
amb discapacitat
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència (LAPAD) va significar un abans 
i un després en relació a les persones amb 
manca d’autonomia o dependència, ja que 
garanteix el dret a rebre unes prestacions 
adequades a les seves necessitats.

El model de finançament de l’atenció a 
la dependència és un model mixt en què 
es combina el finançament públic i el 
finançament privat. La proporció entre el 
que paga l’usuari i el que paga l’administració 
està en funció de la capacitat econòmica 
del beneficiari, és l’anomenat copagament.

Amb l’entrada en vigor de l’Ordre 
BSF/130/2014, de 22 d’abril, a més dels 
ingressos, es contempla el patrimoni, el 
seu rendiment i les càrregues familiars, 
fet que provoca que en la gran majoria 
dels casos els beneficiaris d’aquest 
servei paguin més, amb increments del 
copagament de fins a un 30% i un 40%. 

El passat 30 de març de 2016, el Parlament 
de Catalunya va aprovar una Proposta de 
Resolució a la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies, on s’insta al govern de la 
Generalitat a derogar l’ordre de copagament 
BSF/130/2014. Una derogació que no 
ha executat el Govern de la Generalitat 
tot i tenir el mandat parlamentari.

Per aquest motiu, el Grup Municipal 
Socialista de Caldes d’Estrac s’uneix a 
aquesta proposta amb la presentació 
d’una moció tot proposant de:

1. Instar el Govern de la Generalitat a complir 
amb el mandat del Parlament i derogar 
amb caràcter d’urgència l’actual ordre 
BSF/130/2014 per aprovar-ne una de nova 
que estableixi criteris més justos, en base a 
les ordres anteriors, mitjançant la participació 
en la seva elaboració de les entitats 
representants dels col·lectius afectats.

2. Demanar al Govern de l’Estat que 
acompleixi amb el finançament que la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i 
Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència (LAPAD), estableix per 
al seu correcte desenvolupament.

3. I finalment que es doni trasllat d’aquest 
acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball 
i Família de la Generalitat de Catalunya, 
a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a 
Catalunya), i al COCARMI (Comitè Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat).
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MAIG
7Dissabte

De 10 a 12h matí,
al Casal d’Avis
taller de musicoteràpia
Organitza: Àrea d’Acció Social

De 10 a 13h matí,
a La Fabriqueta
“Hi Ha mares i pares 
perfectes?”
Com ser uns bons guies per als 
nostres fills i filles
Organitza: Àrea d’Educació

De 10 matí a 20h vespre
a la Fundació Palau
exposició de boNsais
(Inauguració a les 12h)
Organitza: Amics dels Bonsais

A les 18h tarda,
a la Sala Cultural
xxxiii mostra literària
A les 18h Hora del coNte a 
càrrec d’Eva González i a les 19h 
lliurameNt dels premis de 
la XXXIII Mostra literària
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac amb la col·laboració 
del’Escola Sagrada Família, 
l’Escola Bressol Municipal i la 
Biblioteca Can Milans

8 Diumenge

A les 9h matí,
A l’esplanada Can Muntanyà
fira aNimal Natural
L’objectiu de la fira és 
conscienciar la gent de la 
responsabilitat que comporta 
tenir un animal a casa i fomentar 
l’adopció. Per això s’instal·larà 
un mercat solidari en què 
participaran diverses protectores 
d’animals, a més de comptar amb 
moltes activitats.
Organitza: APUAD amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

De 10 matí a 20h vespre
a la Fundació Palau
exposició de boNsais
Organitza: Amics dels Bonsais

A les 11h matí
al  parc de Can Muntanyà
QuiNs ocells Hi Ha al 
Nostre parc?
Passejada i coneixement de les 
seves caixes niu. Amb Jaume 
Viader, naturalista, i Carme 
Buxalleu, biòloga i màster en 
biodiversitat.
Organitza: Arrels Cultura amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

12h matí,
Sortida a Teatre
A Sant Esteve de Palautordera
griNYols - circ cric
Nou espectacle de Tortell 
Poltrona i la nova companyia del 
Circ Cric.
Relata la trobada de dos 
pallassos amb uns éssers 
llegendaris, els grinyols, 

habitants de la muntanya del 
Montseny. Per a tots els públics.
Contacte: amicsdelteatre@
hotmail.com 
Organitza: Amics del Teatre

10  Dimarts

A les 9:30h matí,
A la Fundació Palau
curs: el  meu material 
promocioNal descriu 
realmeNt la meVa 
oferta i comuNica  la 
imatge de marca del meu 
establimeNt?
Cal inscripció al tel. 902 448 448 
Adreçat a empreses, comerços i  
establiments turístics. Objectiu: 
facilitar eines per optimitzar i 
millorar la competitivitat i el 
posicionament de les empreses i 
destinacions turístiques
Organitza: Diputació de 
Barcelona i Cambra de Comerç 
de Barcelona

14  Dissabte

A les 12h migdia,
a La Fabriqueta
sessió iNformatiVa:
100 dies de goVerN
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac

20 Divendres

A les 18h tarda,
a la Biblioteca Can Milans
Hora del coNte
a càrrec de Lídia Clua
Organitza: Biblioteca Can Milans

21  Dissabte

Dia Internacional dels Museus 
jorNada de portes obertes 
a la fuNdació palau
19:30h - Recital: David Bowie & 
Lou Reed: Cançons d’amor i mort 
amb el periodista i escriptor 
Pep Blay
21h – Concert de Big Mama 
Montse & Riqui Sabatés Blues 
Band
Organitza: Fundació Palau

22 Diumenge

De 9h matí a 14:30h,
a l’esplanada de Can Muntanyà
mercat de segoNa mà
Durant el matí hi haurà parades 
amb material de segona mà per 
vendre o intercanviar. És una fira 
que pretén promoure hàbits de 
consum responsable i oferir una 
alternativa a la despesa.
Taller de reciclatge per a 
infants a partir de les 11:00h 
Organitza: SerieBmarket amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

A les 11h matí,
al parc de Can Muntanyà
dibuixem el parc
Activitat per a infants i adults.
Organitza: Arrels Cultura

26 Diumenge

A les 15:30h,
a la Biblioteca Can Milans
“oÍdo cociNa!! Humor 
gràfic a la cuiNa”
En aquesta exposició es presenta 
una reflexió divertida entorn 
de la gastronomia i el consum 
responsable. Veurem la mirada 
irònica de 24 humoristes gràfics.
Fins al 15 de juny.
Horari de visita: De dilluns a 
divendres, de 15:30 a 20:30h
Organitza: Biblioteca Can Milans

27 Divendres

A les 10h matí,
a La Fabriqueta
submiNistrameNt elèctric 
a la llar
Xerrada per prevenir els enganys 
en la contractació, informar 
sobre avantatges i inconvenients 
dels diferents subministradors i 
entendre els diferents conceptes 
de les factures. També es 
donaran consells d’estalvi en les 
factures.
Organitza: Àrea de Promoció 
Econòmica i Serveis Socials de 
l’Ajuntament en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona

JUNY
5 Diumenge

A les 10h matí,
al parc de Can Muntanyà
la Vida al Nostre parc
Passejada per conèixer els 
animals, les plantes i els 
diferents ambients del parc. 
Acabarem a la pèrgola explicant 
els orígens, història i la llegenda 
de Caldes. A càrrec de Carme 
Buxalleu, biòloga i màster en 
biodiversitat.
Activitat per a adults.
Com a cloenda de les jornades 
hi haurà una copa de cava tot 
gaudint del paisatge.
Organitza: Arrels Cultura amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

8 Dimecres

20h vespre,
Sortida al Teatre Nacional de 
Catalunya
VictÒria
Emma Vilarasau protagonitza 
una història d’amor, por i 
corrupció a la Barcelona dels 
anys 50. Recomanada per a
majors de 14 anys
Contacte: amicsdelteatre@
hotmail.com 
Organitza: Amics del Teatre

11 Dissabte

A les 18h tarda,
a la Sala cultural
educar amb Humor amb 
carles capdeVila
Xerrada amb el periodista i 
llicenciat en Filosofia Carles 
Capdevila, que ens aportarà 
una nova visió sobre l’educació, 
partint de la premissa que cal 
educar amb humor.
Organitza: Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Caldes

12 Diumenge

A les 8h matí, sortida de Caldes
Visita a la materNitat 
d’elNa. ruta d’exili: 
argelers-cotlliure-elNa 
Tornada a les 20h.
Preu: 25 eur.
Per a més informació:
Montserrat (617014740) 
caldesdestrac@esquerra.org 
https://www.facebook.com/
erccaldesdestrac
Organitza: ERC Caldes

18 Dissabte

A les 10:30h  matí,
a Arenys de Mar
iV trobada dels clubs de 
lectura de caldes d’estrac i 
caldes de malavella

Per quart any consecutiu, les 
biblioteques de Caldes de 
Malavella i Caldes d’Estrac ens 
trobem per compartir literatura. 
Aquest any llegirem “Laia”, de 
Salvador Espriu i farem la ruta 
literària “Sinera: ruta Salvador 
Espriu”, de la mà de Sinera 
Cultura
Organitza: Biblioteca Can Milans

19  Diumenge

A les 10h matí
festa aNual de l’agrupació 
de peNsioNistes i tercera 
edat

10h Vol de campanes
11h  missa amb acompanyament 

d’organista i cants a la 
Capella del Carme, on 
farem, com cada any, unes 
ofrenes a la Mare de Déu

12h  ballada de sardanes amb 
cobla al parc Joan Maragall

14h  aperitiu i dinar al 
restaurant Turó del Sol, 
Sant Vicenç de Montalt. 
En acabar ball amb música 
en viu.

(Els tiquets per al dinar es 
posaran a la venda al Casal els 
dies 24, 25, 26, 27 i 28 de maig, 
de 10 a 13h. Com sempre, caldrà 
tenir pagada la quota anual)
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat 

Cursos:

curs de boNsais
Els dimecres a partir de les 20h a la “Caseta dels Bonsais”
Organitza: Amics dels Bonsais

curs de tai xi
Dilluns i dimecres d’11:30h a 12:30h a la Sala Cultural
Organitza: Donastrac

taller de maNualitats
Dimarts i dijous de 17 a 19h (Edifici de l’Ajuntament, 4t pis)
Organitza: Donastrac

taller de la memÒria
Dimarts i dijous a partir de les 10h
Fins al 9 de juny al Casal d’Avis
A càrrec de Francesc Fossas, psicòleg
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

23 de juny

Celebració de sant joan
Consulteu la programació específica 

que es publicarà pròximament al Web 

Municipal

organitza: Àrea de joventut
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Joan Puig i Salicrú. President de l’associació 
Amics dels Bonsais des de 1993

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

Per què els bonsais?
Sóc un apassionat de la muntanya i la 
natura. Estimo viatjar i conèixer noves 
espècies. En aquella època acabava 
de tancar el taller d’estampació on 
treballava, i vaig trobar-me que no 
podia sortir. Vaig pensar que almenys, 
d’aquesta manera tindria el meu propi 
racó amb sureres, oliveres, pins i cedres.
Era l’any 1991...
Sí. En aquell moment ja vivíem a Caldes 
d’Estrac, la meva dona i els meus tres 
fills. Josep Riera, que era el responsable 
del taller de bonsais en aquella època, 
va ser qui em va introduir al món dels 
bonsais, però també al de la jardineria, 
que ha estat la meva professió des de 
llavors. El 1993, l’Ajuntament ens va 
demanar que ens presentéssim com una 
associació i em van preguntar si jo em 
volia encarregar de posar-la en marxa. 
Des de llavors que en sóc el president.

Podria entendre’s com una afició. Una de complexa. Calen hores, 
paciència, coneixements, passió i molta dedicació. Són necessàries 
la visió i la tècnica. Una afició? Alguns en dirien art. Fer créixer un 
bonsai amb la forma desitjada, és una tasca delicada però enriqui-
dora, i d’això ens en parla (molt ràpid, i amb molta vehemència) en 
Joan Puig, president de l’associació Amics dels Bonsais.

Se’n recorda del primer bonsai?
Era un llorer, de fulla grossa i no sé qui 
me’l va regalar. Però va ser per aquell 
bonsai que vaig començar a anar a 
l’associació. Volia aprendre com s’havia 
de cuidar. Més tard el vaig regalar. El 
llorer dóna massa feina. Després he 
continuat amb l’afició, i actualment tinc 
81 bonsais ficats en testos, més 36 que 
estic esperant que arrelin i 6 boscos.
Algun de preferit?
El que em té robat el cor és el ginkgo 
biloba. Té una fulla molt peculiar en 
forma de cor i de color verd. A la tardor 
es torna groc. Té importants propietats 
curatives, és especialment eficaç com 
a reconstituent i també serveix per 
millorar el reg sanguini. Però, a més, 
amaga una llarga història al seu darrere, 
és el que se’n diu un fòssil vivent: el 
seu origen es troba milions d’anys 
enrere i ha sobreviscut tot tipus de 
catàstrofes, com la bomba d’Hiroshima. 
Què és més aconsellable, recuperar un 
bonsai de la natura, o començar de zero?
L’autèntic bonsai és plantat de grana 
directament i després el vas treballant, li 
vas donant forma com si fos una escala 
de cargol, forces l’envelliment amb 
filferros... ara bé, a mi el que m’agrada 
és recuperar-los. Agafar aquells arbres 

que han quedat trencats, o aixafats per la 
neu i que d’altra manera moririen i anar 
formant-los durant 3 o 4 anys. D’aquesta 
manera pots tenir bonsais de més de 
100 anys!  Li poses un altre mimo...
I la millor part del procés?
Tenir la natura al pati de casa. La meva 
dona diu que sóc nerviós. Estar allà, 
al pati, davant de l’arbre, investigant 
quin pot ser el seu creixement i quines 
branques tallar. Això relaxa. Contemplar-
ho. I darrerament: compartir els 
coneixements amb els meus néts. 
Què ha de fer una persona 
que vulgui començar?
Tenir molta paciència. La gent acostuma 
a preocupar-se perquè el bonsai no brota, 
i cada setmana es desviuen. “Encara 
no ha brotat” repeteixen. “Potser rego 
poc? O potser massa?”. Així un cop i 
un altre fins que surt la primera fulla. 
I poden haver passat 3 mesos! Llavors 
s’entusiasmen. Per això va bé tenir 
algú que et resolgui aquests dubtes 
i que t’expliqui com funciona el cicle 
de l’arbre. A Caldes és fàcil, només 
cal que ens preguntin a nosaltres!
Suposo que no hi ha cap recepta 
perquè quedin perfectes...
Al taller sempre ens deien una cosa: 
agafeu la llibreta i estudieu bé l’arbre. 
S’ha de guixar i projectar quina forma 
vols donar-li. Cal tenir certa visió, estudiar 
per on pot sortir la branca i quines 
solucions pots trobar perquè vagi agafant 
el perfil que ha de tenir. De vegades, 
fins i tot cal forçar les branques amb 
filferros o arriscar i tallar-ne alguna. 
“Amics dels Bonsais”, a punt de fer els 
25 anys. Alguna celebració en ment?
El proper any farem una exposició 
especial, encara estem definint alguns 
dels detalls. Però sí que puc avançar 
que el proper 7 i 8 de maig farem una 
exposició a la Fundació Palau, on hi haurà 
sorpreses per a tots els participants. A 
més els assistents podran veure una 
demostració de poda i treball amb 
fusta morta, concretament el diumenge 
8 de maig a les 12h del migdia.
Un desig de futur
Que l’associació continuï! Ara som un grup 
d’unes 25 persones. S’ha de tirar endavant 
i seguir fent cada cop més coses!

Contacte:
Associació Amics dels Bonsais
C/Santema 16. Telf 93 791 12 39
Aurelia: 602 318 529.   Joan: 616 239 018
08393 Caldes d’Estrac
bcaldesdestrac@ya.com

Joan puig i salicrú treballant un ginkgo biloba


