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a la platja de les Barques que va aplegar més de 400 persones, organitzada per l’associació Club Nàutic Caldetes. Ja oneja un any més la bandera
blava a la platja dels Tres Micos, guardó de qualitat que s’ha obtingut per
novè any consecutiu.
En aquesta edició, hem trobat important que el tema del mes sigui la
sessió informativa i participativa dels 100 dies de govern que vam dur a
terme el passat 14 de maig, on vam fer balanç d’aquest període, i explicar
la situació del consistori i les seves concessions, així com alguns dels projectes que tenim per a la resta d’aquest mandat. I no menys important,
vam poder debatre sobre les preguntes que ens van fer els assistents
que omplien la sala de la Fabriqueta, i recollir les inquietuds, reflexions i
peticions que se’ns van fer. Us animem a seguir fent-ho i també a assistir
als plens municipals, que és el lloc idoni per a poder profunditzar en totes
les qüestions.
Amb l’arribada del bon temps ja comencem a tenir força moviment pels
carrers de la nostra vila, i desitgem molta acollida i participació als actes,
activitats i esdeveniments que estan organitzant totes les entitats, restauradors, paradistes del Mercat, i també l’Ajuntament, per tal de que en
traiem el màxim profit.
Tots plegats haurem d’utilitzar la imaginació, i ser creatius i participatius
per tal d’oferir unes bones activitats d’oci, i que el nostre comerç i la
nostra gent en siguin els principals beneficiats. I tot dins d’una despesa
continguda, tal i com necessitem.
A la secció “l’agenda” trobareu algunes propostes, com sempre, i se n’aniran afegint i publicant tant a la web municipal (www.caldetes.cat) com
a les xarxes socials (https://www.facebook.com/ajcaldetes/; twitter: @
ajcaldetes). Us animem a seguir-nos!
Des del govern, aquest mes de juliol presentarem el pressupost de l’Ajuntament del 2016 en el Ple del dia 18. Per a poder elaborar-lo amb garanties han calgut uns mesos al front de la gestió municipal per a conèixer bé
l’estat de les nostres infraestructures i la situació de les diferents àrees
pel que fa a compromisos existents i possibilitats econòmiques d’executar noves propostes polítiques.
El pressupost que presentarem és la proposta dels grups municipals al
govern, i n’hem vingut parlant amb l’oposició en vàries sessions, amb la
intenció que siguin uns pressupostos de tots en la mesura que es pugui,
i poder anar-lo millorant tant en el fons com en la forma, amb l’objectiu
que puguin ser aprovats ben aviat tal i com necessita el consistori per tal
de donar un bon servei al ciutadà.
Donat com han anat els esdeveniments polítics municipals aquest any,
i la urgència de tenir un nou pressupost, tampoc hem pogut seguir el
procés i els terminis que ens haguessin agradat. El pressupost de 2017,
volem sotmetre’l a la participació ciutadana i poder revisar-lo amb temps
tots plegats. Aquest és el nostre compromís.
Que passeu tots un molt bon estiu!!

#caldesdestrac#caldetes––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
les fotos més votades a Instagram

@_michi_102
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@amor_marinero

@elisa.schaar

@nachopop

eltemadelmes 100 DIES DE GOVERN–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’equip de govern repassa les qüestions
més importants de la gestió municipal
després dels 100 primers dies al
capdavant de l’Ajuntament de Caldes

100

ern
dies de gov

La sessió informativa,
celebrada el passat
dissabte 14 de maig,
va comptar amb
molta participació
de Montalt i Caldes d’Estrac) en temes
d’educació.

E

l passat dissabte 14 de maig, l’equip de
govern de l’Ajuntament de Caldes va oferir una sessió informativa oberta a tothom,
per explicar les qüestions més cabdals de
la gestió municipal i alguns dels projectes
que es posaran en marxa. La xerrada va
tenir lloc a les 12h del migdia a la Fabriqueta, que de seguida es va emplenar degut a
la nombrosa assistència de públic.
Rosa Pou, l’alcaldessa de Caldes, va
prendre la paraula per iniciar la sessió
on cadascun dels regidors va poder explicar amb detall els temes més destacats de la seva regidoria, a excepció de
Miquel González, regidor d’Urbanisme,
que es va incorporar més tard per motius personals.
Pou va explicar, en línies generals, la ferma decisió de l’equip de no respondre a
les demandes de l’oposició a través de
les xarxes per tal de centrar el debat en
els canals adequats. Després d’aquesta
declaració va introduir alguns dels temes
més sensibles, com el recent pagament
del deute que l’Hotel Colón tenia amb
l’Ajuntament de Caldes i que farà possible, en paraules de l’alcaldessa, “fer net
el deute dels proveïdors del 2015”.
L’Entitat Pública Empresarial Local Caldes XXI (EPEL XXI) i la seva gestió va
ser un altre dels temes destacats per
l’alcaldessa. Segons Pou, l’actual equip
de govern s’ha trobat amb una manca
important d’informació sobre aquesta
empresa per diferents circumstàncies, i
per això, després de celebrar un consell,

l’equip de govern ha decidit aturar els
projectes d’aquesta entitat i encarregar
un estudi econòmic i de finançament
que permeti avaluar amb claredat quin
és el deute i quin retorn real té l’entitat
per tal de poder prendre decisions.
Quant a l’educació, l’alcaldessa ha subratllat la ferma voluntat de l’equip de
dur a terme les obres de l’Escola Sagrada Família i alhora donar una empenta
important a l’Escola Bressol, que té pocs
infants inscrits. En aquest sentit, una de
les accions del nou govern ha estat iniciar una col·laboració més estreta entre
les Tres Viles (Llavaneres, Sant Vicenç

La Fundació Palau i com fer front a les dificultats econòmiques que està passant, va
ser el darrer dels temes tractats per l’alcaldessa. Segons Pou, es tracta d’un centre
destacat per a Caldes amb un llegat singular. “Estem buscant fórmules per reinventar-la i donar-li un nou impuls”. Una de les
possibilitats és aconseguir que la Fundació
esdevingui un valor per a la comarca, no
només per a Caldes, i és en aquesta línia
que enguany seran 8 els municipis implicats en el festival ”Poesia i +”, el més emblemàtic de la Fundació.
Pou va concloure exposant la voluntat
de tot l’equip de continuar treballant per
assolir la total transparència informativa i administrativa que ha d’acomplir
l’Ajuntament.
L’acte públic va durar fins gairebé les 14h,
després de que els regidors posessin al
dia els ciutadans sobre cadascuna de les
seves àrees i els assistents formulessin
les seves preguntes.

100 dies de govern:

Balanç de l’Àrea d’Acció Social,
Atenció a les Persones i Ocupació

La posada en marxa d’un servei local d’ocupació,
una de les qüestions cabdals de la regidoria
Laura Aloy, regidora de l’Àrea d’Acció Social, Atenció a les Persones i Ocupació va
exposar les decisions i accions més destacades de la seva regidoria el passat 14
de maig durant la xerrada informativa organitzada per l’equip de govern després
dels primers 100 dies de govern.
Aloy va iniciar la seva intervenció explicant la tasca de reestructuració que s’ha
desenvolupat dins de l’Àrea d’Acció Social. En primer lloc, reorganitzant els horaris
d’atenció al públic adaptant-los a la demanda real (actualment l’atenció personal als
usuaris es fa els dilluns, dimarts i dijous de 9h a 13h i dijous a la tarda amb visites
concertades), cosa que permet una compaginació millor de les tasques i un treball
de més qualitat a les tècniques especialitzades de l’àrea. (segueix a la pàgina següent)
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(ve de la pàgina anterior)

D’altra banda, l’equip de Serveis Socials s’ha reforçat amb una administrativa,
que compaginarà les seves tasques amb l’Àrea d’Educació, amb l’objectiu que els
tècnics puguin centrar-se en la seva especialitat.

ern
dies de gov

Un altre dels punts destacats per Aloy, durant la seva intervenció, va ser la col·
laboració amb la Creu Roja, entitat amb la que es farà un conveni social que sigui
coherent i eficient a l’hora de gestionar recursos, evitant que es doblin alguns
dels serveis.
La posada en marxa d’un Servei Local d’Ocupació, que començarà a funcionar durant el mes de juny amb una part d’una subvenció que ve de la Diputació de Barcelona per al foment del treball, va ser una de les apostes més destacades de l’Àrea
d’Ocupació. Una tècnica local d’ocupació externa s’encarregarà de dur a terme sessions d’orientació laboral individualitzades i de fer totes les gestions des del municipi de Caldes. Aquest servei estarà situat a la Fabriqueta, per facilitar que els usuaris
no hagin de desplaçar-se a altres poblacions adjacents com passava fins ara.

teix, s’han regularitzat algunes empreses
que han realitzat actuacions concretes a
la via pública.
Baró ha subratllat la voluntat de col·
laboració amb la ciutadania, que en
aquests darrers mesos han alertat de
diverses situacions de risc a la via pública, cosa que ha activat els serveis de la
brigada municipal. En total, segons el regidor, s’han realitzat més de 100 actuaci·
ons d’urgència apart de la feina habitual.
Algunes de les accions concretes, destacades durant la seva intervenció, han estat la millora del sistema de neteja viària
(on s’ha integrat la utilització de les aigües
freàtiques), i la posada a punt del safareig.

Baró també ha explicat algunes de les
campanyes sobre mobilitat que ja s’han
posat en marxa, com la de sensibilització d’estacionament en zones reservades
per a persones amb mobilitat reduïda.
Dins de l’Àrea de Salut, el regidor ha destacat la regularització mitjançant conve·
ni amb el servei de podologia, on s’ha
aconseguit que els caldencs tinguin un
preu especial.
Joan Baró ha finalitzat la seva intervenció
exposant el seu desig de continuar treballant per millorar tots els aspectes de la
seva àrea i agraint la nombrosa participació dels ciutadans per “construïr un poble
millor tots plegats”.

100 dies de govern:

Balanç de l’Àrea
de Serveis Urbans,
Via Pública,
Governació i Salut
Joan Baró, regidor de
Serveis Urbans, Via Pública,
Governació i Salut va
explicar les qüestions més
destacades de la seva
àrea durant la xerrada
informativa del 14 de maig
Joan Baró, regidor de Serveis Urbans, Via
Pública, Governació i Salut va iniciar la seva
exposició agraint i reconeixent la tasca de
la brigada municipal, on una de les principals accions desenvolupades ha estat establir procediments i organitzar cada tasca,
obrint, per exemple, un registre d’actuacions, un sistema de control de l’ús del gasoil
i un control de despeses de la via pública.
En aquesta mateixa línia de gestió i organització, també s’ha implementat un
registre d’entrada de productes i un seguiment rigorós de cada factura. Així ma-
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100 dies de govern:

Balanç de l’Àrea d´Hisenda, Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme
La situació de l’empresa EPEL XXI i la posada en
marxa d’una fira del benestar, alguns dels punts
més destacats durant la xerrada informativa
La primera de les àrees abordades
durant la intervenció d’Òscar Baró,
regidor d’Hisenda, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, va ser la
d’Hisenda. Com a dades generals,
Òscar Baró va exposar que en el
rànquing d’endeutament de tots els
municipis d’Espanya, l’Ajuntament de
Caldes ocupa la 226 posició. El regidor va explicar també que el pressupost del deute es va multiplicar per
quatre a partir de l’any 2000.
Respecte a les principals concessi·
ons, Òscar Baró va exposar que el
servei que donen els banys termals
als ciutadans suposa una despesa
d’uns 2.200€ mensuals. Pel que fa a

SIGE Sports, el gimnàs de Caldes, va
explicar que cada any genera un dèficit en la seva explotació. En els darrers tres anys, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va haver de posar una
mitjana de 44.000€ anuals. Òscar
Baró va destacar que al gimnàs hi ha
440 abonats i la majoria de beneficiats no són ciutadans de Caldes, com
caldria esperar, donat que actualment l’Ajuntament es fa càrrec d’una
bonificació als caldencs de 2,5€ de la
seva quota mensual, i de fet només
22 persones en gaudeixen.
Finalment, va abordar la situació de
l’Entitat Pública Empresarial Local
Caldes XXI (EPEL XXI) que segons
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Balanç de l’Àrea de Cultura, Joventut i Esports

El diàleg amb totes les entitats, l’impuls a l’Àrea de Cultura
i a l’Espai Jove, alguns dels punts destacats
David Salvà, regidor de Cultura, Joventut
i Esports, va fer una exposició de les principals decisions preses en cadascuna de
les àrees de la seva competència.
Salvà va començar la seva intervenció
parlant de l’Àrea de Cultura. En primer
lloc va destacar que una de les prioritats d’aquesta àrea és la de restablir el
diàleg amb totes les entitats i engegar
una vida associativa més diversa, activa i
participativa. El regidor va subratllar que
ja s’ha començat a treballar en aquesta
línia, fent reunions amb cadascuna de les
associacions i entitats de la vila, entre les
que va destacar les dutes a terme amb la
Fundació Palau i la Diputació, per veure
quines alternatives es poden trobar davant la situació econòmica difícil a la que
s’enfronta l’entitat.
El segon dels objectius és aconseguir donar més empenta a la vida cultural de
Caldes, amb més activitats culturals subvencionades i que estiguin a l’abast de
l’Ajuntament. Amb aquesta finalitat, s’ha
reforçat la regidoria amb un tècnic, David
Serra, que compatibilitzarà la seva jornada amb l’Àrea de Joventut i Ensenyament.
Quant al Festival de Santa Florentina, el

regidor va explicar que el cost real era de
70.000 euros i no de 6.000 com s’havia
dit. Davant d’aquest cost, l’equip de govern va considerar que era inassumible,
i d’altra banda, va explicar Salvà: “Caldes
ja té un festival, el Poesia i +, al que cal
donar suport”. Salvà també va informar
que la decisió d’aturar l’activitat de la Fabriqueta com a centre d’exposicions es
devia sobretot a que el conveni no era del
tot correcte i a més suposava una despesa que l’actual Ajuntament creu que no
pot assumir, donat que hi ha altres prioritats. Tot i així, la Fabriqueta segueix
essent un espai obert a les exposicions,
principalment les de les entitats locals.
Respecte a l’Àrea de Joventut, David Salvà va destacar el projecte de l’Espai Jove,
al qual s’ha incorporat una dinamitzadora
a més de reorganitzar-ne els horaris de
manera que els usuaris hi puguin anar
també els dissabtes. Salvà va anunciar
que s’està estudiant la manera d’apropar
l’Espai Jove al centre del poble, tot i que
encara no hi ha un projecte definiu.
La implicació amb els joves i el desig de
que s’integrin a la vida del poble, és un
altre dels objectius de la regidoria. Per
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fer-ho, ja s’han dut a terme dos tallers
on els joves participen i sobretot decideixen com volen que sigui la nit jove de
la Festa Major.
Altres projectes destacats pel regidor van
ser el de Fent Camins, al que es donarà continuïtat per la seva importància a
l’hora d’inserir els participants en el món
laboral, i les diferents xerrades, tallers i
conferències d’assessorament als joves
que s’aniran donant a conèixer a mida
que es vagin programant.
Respecte a l’Àrea d’Esports, Salvà va
destacar que no poden comptar amb
cap tècnic de moment, però que es donarà continuïtat a les activitats més populars com la Cursa de Caldes, així com
tot el suport possible als clubs esportius
del poble. Un dels temes més candents
per al regidor, és la concessionària SIGE
que actualment gestiona el gimnàs, piscina, rocòdrom i sales polivalents del
poliesportiu i que suposa un alt cost per
a l’Ajuntament sense que hi hagi massa
beneficis per als ciutadans de Caldes. Un
dels objectius de la regidoria serà el de
trobar una solució satisfactòria a la situació actual per a totes les parts.

D’altra banda, també va destacar la recuperació del safareig, el pagament del
deute de l’Hotel Colón, del que es farà
un estudi de viabilitat per acabar de solucionar la situació en la que es troba,
i la revisió del projecte d’ampliació del
Balneari de Caldes d’Estrac.

el regidor té un deute amb l’Ajuntament de 228.000€. Davant d’aquest
fet, l’equip de govern ha decidit fer un
estudi econòmic de finançament que
aclareixi quin retorn real té l’entitat.
Sobre el pressupost del 2016, l’objectiu
del govern és poder presentar-lo en el
Ple extraordinari que tindrà lloc a finals
de juny i ja s’està treballant per aconseguir-ho.
Dins de l’Àrea de Turisme, la fita primordial de la regidoria és continuar

treballant i fent diferents accions per
aconseguir que hi hagi un major reclam
turístic. El segon dels objectius a assolir
és el de crear més sinergies amb les entitats i els restauradors de manera que
tots plegats puguin impulsar l’activitat
turística. Una de les accions destacades
ha estat el projecte de fer una fira del
benestar (on estiguin integrats productes i serveis relacionats amb la salut,
les teràpies naturals i el termalisme),
per fer de Caldes una marca de qualitat.

En l’Àrea de Promoció Econòmica, Òscar Baró va destacar l’avaluació dels
comerços realitzada amb la intenció
d’ajudar-los a augmentar la seva competitivitat, i va anunciar que es reprendrá aquesta activitat fent-ne la valoració amb els implicats i determinant nous
punts d’acció. També va esmentar l’èxit
de la 22a Pesolada, en la qual es va involucrar els restauradors amb el món
dels audiovisuals d’una forma singular
i original que va gaudir de molta participació. Com a objectius, la regidoria es
planteja coordinar més activitats entre
els restauradors i vincular la restauració amb la cultura i l’espectacle, oferint
propostes de gaudi més atractives.
(Vegeu quadre de les dades
econòmiques a la pàgina 19)
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Inici de la temporada de platges 2016
A

Del 23 de juny a l’11 de setembre

mb motiu de l’inici de la
temporada de platges la Re·
gidoria de Serveis Urbans i
Via Pública ha estat treballant
perquè tothom pugui gaudir
de les platges amb les millors
condicions de seguretat i qualitat possibles.

Nova APP per
consultar l’estat
de les platges i la
qualitat de l’aigua
La Creu Roja serà la que cobrirà el servei de salvament i
vigilància del 23 de juny fins
l’11 de setembre.
També s’ha procedit a l’abali·
sament del litoral i d’un canal
nàutic amb l’objectiu de demarcar la zona de seguretat.
Pel que fa als accessos a la

Ofensiva contra
el mosquit tigre
Realitzada la primera
fase per frenar la
proliferació de l´espècie

platja, en primer lloc s’han
col·locat les passarel·les de
fusta i s’han iniciat les obres
d’arranjament de les escales
que porten a la platja dels Tres
Micos, on està situada una
zona lúdica infantil. Es preveu
que les obres finalitzin durant
el mes de juliol.

Ja està disponible la nova
aplicació per a mòbils
PlatgesCat, que s’actualitza
diàriament i permet a
l’usuari assabentar-se de
l’estat actual de l’aigua, les
característiques i serveis
de la platja i tota mena
d’informació i consells.

La platja dels 3 Micos guardonada
amb la bandera blava
L’acte de lliurament va tenir lloc
divendres 10 de juny a l’Ampolla

D

urant aquest mes de juny, l’Ajuntament ha
iniciat el tractament preventiu contra la proliferació del mosquit tigre que marca la Comissió
Interinstitucional per a la Prevenció i Control del
Mosquit Tigre a Catalunya.
En una primera intervenció s’ha realitzat una
actuació a la via pública que consisteix en aplicar un larvicida (VectoMax) en els embornals
del municipi. Una vuitantena d’embornals han
estat tractats amb aquest producte.
I és que és als embornals on es produeixen retencions d’aigua, que es converteixen en focus
de cria d’aquesta espècie. L’aplicació d’aquest
producte té una duració efectiva de 4 a 5 setmanes i és per això que està prevista una segona intervenció a mitjans de juliol.
A més del tractaments a tots els embornals,
des de l’Ajuntament s’atendrà qualsevol incidència que es pugui produir en propietats privades on hi ha piscines buides i jardins abandonats. En aquest sentit es prega als ciutadans
ser especialment curosos a l’hora d’evitar tenir
aigua entollada a les seves propietats privades.

E

l regidor de Serveis Urbans, Via Pública, Governació i Salut, Joan Baró, i el regidor
de Promoció Econòmica i Turisme Òscar Baró van recollir la bandera blava atorgada a
la platja dels Tres Micos. L’acte, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep
Rull, va tenir lloc a l’Ampolla.
La bandera blava és el distintiu que acredita el bon estat de les platges i ports esportius. Un guardó que atorga el tribunal internacional de la Fundació d’Educació Ambien·
tal des de fa més de 30 anys atenent a uns criteris de qualitat que es revisen i renoven
periòdicament d’acord amb les necessitats i amb el desig de que cada any hi hagi un
esforç per mantenir alt el llindar de qualitat.
Aquest any s’ha tingut en compte el fet de que estigui exposada al públic la informació
sobre la qualitat de les aigües, el foment de l’educació ambiental, una qualitat excel·
lent de les aigües de bany i una neteja exhaustiva de la platja, entre d’altres punts. 122
platges catalanes han estat reconegudes i només 10 són del Maresme, entre elles la de
Caldes d’Estrac, que ha obtingut la bandera blava per 9è any consecutiu.
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Vuit municipis del
Maresme insten la
Generalitat a legislar
sobre l’ús de les
pistoles elèctriques

actualitat via pública/seguretat–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Caldes acull el segon
curs d’actualització
dels cossos de
policies locals
22 agents de tot el
Maresme s’hi han
inscrit per completar
la seva formació

Des del dilluns 30 de maig i fins al 14 de

juny, l’equipament La Fabriqueta va acollir un curs adreçat als membres dels cossos policials catalans per actualitzar els
coneixements dels agents tant a nivell
teòric com pràctic, de manera que puguin desenvolupar de forma satisfactòria
les seves funcions.
El curs constava d’una part presencial i
una altra online i una important vessant
pràctica, amb la resolució de casos concrets. En total varen ser 100 hores lecti·
ves, 50 d’elles presencials. El professorat
el formaven representants altament qua-

lificats dels diferents cossos de seguretat:
Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra, Policia
Nacional i Guàrdia Urbana.
Entre d’altres, les matèries impartides van
ser: primers auxilis, drets i llibertats, accidents de trànsit i noves tecnologies. Segons Joan Sánchez, cap de Policia Local
de Caldes d’Estrac “És la manera de que el
nostre cos de policia estigui preparat en els
diferents àmbits que afecten la seva tasca”.
La inauguració del curs, organitzat des de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, va tenir
lloc el mateix 30 de maig i va comptar
amb la presència de l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, el regidor de Serveis Urbans, Joan Baró i Joan Sánchez, que van
ser els encarregats de donar la benvinguda a tots els agents.

Millores en la via
urbana i noves
facilitats per a
la mobilitat
Durant els mesos de maig i juny l’Àrea

L

es policies locals d’ Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Dosrius, Montgat, Sant Pol de
Mar, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu
de Llavaneres que disposen de pistoles
elèctriques les continuaran fent servir fins
que el Parlament de Catalunya no en reguli l’ús. Així ho van decidir els alcaldes i
els caps dels cossos de seguretat municipals reunits a l’Ajuntament de Llavaneres
el passat 25 de maig.
Aquests municipis i també Cabrera de
Mar, que en aquests moments no fa ús
d’aquestes pistoles, insten la Generalitat
a obrir un debat global sobre el model de
seguretat a Catalunya i a impulsar una
nova llei de policia -l’actual és de 1991que reguli definitivament l’ús de les pistoles elèctriques, tal com ha reclamat
també el Síndic de Greuges.

de Serveis Urbans i Via Pública ha continuat la seva 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
posada en funcionament d’un fanal que
s’ha situat a la vorera del carrer Sant Josep amb el Camí Ral, una zona que fins

al moment quedava desproveïda de llum,
cosa que dificultava la circulació amb seguretat de vehicles i vianants.
També durant aquests mesos s’ha habilitat un pàrquing de bicicletes a l’Escola
Sagrada Família, destinat sobretot als
alumnes que arriben a classe en aquest
mitjà de transport. Finalment s’han col·
locat papereres a tot el Camí Nou, facilitant els bons hàbits de civisme dels usuaris de la via pública.
Des de l’Àrea de Serveis Urbans i Via Pública es recorda als ciutadans que poden
fer arribar els seus suggeriments a través
del formulari d’incidències a la via pública
disponible a la web municipal i a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana.

La trobada es va fer arran de la carta que
va enviar als municipis afectats la Direcció General d’Administració de Seguretat
de la Generalitat de Catalunya, a partir
d’un informe del Síndic. A l’escrit, es demana als ajuntaments, “amb absolut respecte a l’autonomia local”, que considerin
“dictar les oportunes resolucions per a la
suspensió temporal d’ús d’aquestes armes o la suspensió de la seva adquisició
a l’espera del grup de treball creat en el si
del Parlament de Catalunya”.
El responsable d’Assessorament i Assistència de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, Feliu
Guillaumes, va explicar com funciona
una pistola elèctrica i va informar que en
quatre anys d’ús, només s’ha fet servir
vuit cops.
Carta a la Generalitat
El següent pas, ara, serà la redacció d’una
carta conjunta al Departament d’Interior
de la Generalitat per reclamar que s’obri
un debat públic sobre l’ús de les pistoles
elèctriques. D’altra banda també es va adquirir el compromís de fer una jornada de
treball a nivell de tot Catalunya per debatre la qüestió amb experts en la matèria.
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Stel Groc S.A, gestora
de l’Hotel Colón, fa
efectiu el pagament del
deute a l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
La xifra ratllava els 700.000 euros

L’

empresa gestora de l’Hotel Colón, Stel Groc S.A., va fer efectiu
durant el mes de maig el pagament del deute que tenia amb l’Ajuntament de Caldes per no pagar el canon i els tributs, que gairebé
arribava als 700.000 euros. Segons l’equip de govern aquest deute
es va iniciar el 2005 i s’ha anat acumulant fins al dia d’avui.
Segons ha explicat l’alcaldessa, Rosa Pou, han estat tres mesos
de converses entre l’actual equip de govern i el propietari de
l’Hotel Colón, Antoni López Bosch. El propietari havia anunciat
que estava pendent de la venda d’una altra propietat que si es
duia a terme li permetria finalitzar el deute amb l’Ajuntament.

El govern renuncia a
una subvenció per al
desenvolupament turístic
El govern ha decidit renunciar a la subvenció del
Pla de desenvolupament turístic que va concedir
la Generalitat el 2014. Aquesta subvenció era de
391.653€ i estava supeditada a que es fes una
despesa d’igual import amb un altre finançament.
Per a aquesta última, només hi havia concedida una
altra subvenció de 100.000€ de la Diputació, restant
per tant 291.653,1€ pendents de finançament

A dia d’avui, 528.193,59€ seria el total pendent d’executar

abans de finals de setembre de l’any que ve. Cal destacar que
per afrontar-ho només es comptaria amb 68.129€ (el que restaria del primer pagament de la Generalitat després de pagar
el que està pendent de les obres del passeig). 168.410,83€ és
l’import que es recuperaria, de la Generalitat, un cop justificada
la finalització de totes les obres.
Donada la situació econòmica de l’Ajuntament, per llei, no es
podrien iniciar les obres sense tenir el finançament provinent
d’una altra subvenció (Intervenció no ho autoritzaria). No tenir
concedida una altra subvenció pels imports indicats amb l’antelació suficient per a tenir les obres acabades en les dates assenyalades, o que s’incomplissin els terminis de finalització, faria
que caigués tota la subvenció.
En aquest escenari, s’hauria de retornar l’import que hauria
avançat la Generalitat, amb interessos, i l’Ajuntament hauria de
fer front a la totalitat dels imports de les obres executades, que
podrien arribar a ascendir fins als 783.306€.
El govern manifesta que està cercant subvencions per fer front
als 127.556,31€ que podria suposar la renúncia d’aquesta subvenció turística (50% del valor de l’obra executada), tot i que el
cobrament d’aquest import a través d’aquesta no estava garantida, pel fet d’estar supeditada a la realització d’unes inversions
abans del setembre de 2017, amb una falta important de finançament en l’actualitat.
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“El pagament del deute és una passa important que, en primer lloc,
suposa un alleujament en la tresoreria de l’Ajuntament”, ha explicat
Pou. Segons l’alcaldessa, el pagament d’aquest deute també permetrà posar al dia una part important dels pagaments als proveïdors.
L’alcaldessa de Caldes també ha volgut deixar clar que el fet de
que l’empresa s’hagi posat al dia amb el pagament del deute,
“no implica cap canvi en les decisions ja preses pel que fa a
l’hotel”. Pou es referia al Ple del 25 d’abril en el que es va aprovar extingir la concessió del balneari a la plaça de les barques
atorgada a Stel Groc S.A. per compliment de termini.

Resum de motius del govern per
renunciar a la subvenció:
1.- La situació econòmica actual de l’Ajuntament, que comporta
la impossibilitat legal que s’iniciïn noves obres sense tenir
concedides altres subvencions (o altra font de finançament
encara més improbable).
2.- Les grans dificultats de tenir resolta aquesta situació amb
l’antelació suficient per poder executar una altra nova obra
de valor 336.821,6€ a realitzar abans del 30/9/17.
3.- L’elevat risc de que no es pogués realitzar l’obra anterior per
falta de finançament o fora de terminis, i haver de tornar els
diners del primer pagament que hagués fet la Generalitat,
i amb interessos, havent també de costejar l’Ajuntament el
100% de les obres realitzades.
4.- Per la naturalesa de la subvenció de concurrència competitiva, seria necessari executar la totalitat de les següents
actuacions i imports:
a) 
Realitzar una obra valorada en 275.000€; bàsicament
consistent en fer noves canalitzacions des del broll de
l’aigua termal fins al balneari (s’estima que farien que
el cabdal de l’aigua que arribes fos aprox. un 20% més
gran), instal·lació d’un dipòsit i aixetes per a la distribució
de l’aigua (uns 100.000€), nova canalització de l’aigua per
la riera (rasa) que recolliria també unes aigües que actualment es filtren (uns altres 100.000€), i un embelliment
de la font i demostració de generació d’energia elèctrica a
partir de l’aigua termal que faria encendre unes bombetes
decoratives (els 75.000€ restants)
b) Realitzar una obra valorada en 508.306€ (entre la ja realitzada al passeig marítim per valor de 202.418€) que
inclouria també disseny de rutes temàtiques, videoguia,
senyalització d’itineraris, enllumenat i adequació d’espais
(riera de l’aigua). Destacar també que d’aquests darrers
punts, el govern no ha localitzat que s’hagin realitzat projectes específics.
5.- I no menys important per al govern: les prioritats.
El govern actual té també objectius en altres àrees que serien
inassolibles en cas que s’aboquessin tots els efectius en aquest
projecte, i haver de destinar pràcticament la totalitat de noves
subvencions a aquestes activitats.

actualitat ensenyament–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Una Sala Cultural plena a vessar acull la xerrada
de Carles Capdevila sobre l’educació
El sentit de l’humor, sense obviar la realitat que comporta ser pare, va captivar tots els assistents

Famós per la seva tasca professional com a director del diari Ara, i de

programes de televisió d’èxit com l’APM?, Carles Capdevila va visitar
Caldes d’Estrac el dissabte 11 de juny per descobrir una de les seves facetes més íntimes: la seva experiència com a pare de quatre fills.
Sota el títol “Educar amb humor”, Capdevila va anar reflexionant sobre
els aspectes més cabdals de l’educació dels fills sense oblidar l’estil que
el caracteritza: l’humor. Com si es tractés d’un monòleg, temes com la
por al canvi de vida que suposa tenir un fill, les responsabilitats que els
pares han d’acceptar o la constància que requereix la tasca educativa,
van ser exposades en forma de divertides anècdotes amb un rerefons
de veritat amb el que més d’un dels assistents es va sentir identificat.
Finalitzada la trobada, els llargs aplaudiments que va dedicar el públic a
Capdevila van confirmar l’èxit de l’acte.

El Ple rebutja la moció
presentada per Convergents
sobre el canvi de nom
de l’Escola Sagrada
Família de Caldes

Conclou el programa
“Experimentem
en família”
Durant les sessions les famílies
van tenir ocasió de treballar els
vincles afectius en un entorn lúdic

Els grups d’ERC i del PSC van votar en contra
de la moció perquè va considerar falses
algunes de les afirmacions del document

Un dels punts més controvertits del Ple del passat 30 de maig

va ser el debat que va generar la moció presentada pel grup de
Convergents sobre un presumpte canvi de nom de l’Escola de
Caldes.
La moció presentada per CDC posava de relleu el fet de que
el Consell de Centre de l’Escola hagués pres la decisió pel seu
compte d’efectuar un canvi de nom a l’escola sense valorar
l’opinió de tota la comunitat educativa.

Al seu torn, l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, va desmentir
aquestes afirmacions explicant que el que s’havia aprovat al
Consell Escolar era iniciar una consulta que tenia com a objec·
tiu decidir si es volia iniciar el procés de canvi de nom. És a dir,
si es volia posar en marxa el mecanisme perquè tothom votés
a favor o en contra de canviar el nom de l’escola. “En cap moment el Consell Escolar ha pres la decisió de canviar el nom de
l’escola sense fer cap consulta”. Segons va explicar l’alcaldessa,
el que es proposava era iniciar el procés per posar en marxa les
votacions. Si aquesta primera consulta a la comunitat educativa
hagués resultat favorable, llavors sí que s’hagués procedit a fer
una segona consulta preguntant als ciutadans si volen canviar
el nom. Si aquesta darrera consulta hagués estat favorable al
canvi de nom, llavors sí que s’hauria començat a gestionar el
canvi de nom en ferm amb diferents propostes.
En cap moment el Consell de Centre de l’Escola prendria pel seu
compte una decisió que afecta tots els ciutadans, va reiterar
Pou.“D’altra banda, el resultat d’aquesta primera consulta ha estat negatiu i per tant el procés no continuarà endavant”.
Finalment els grups municipals van procedir a la votació de la
moció, que es va rebutjar amb els 5 vots favorables de CDC i
els 6 vots en contra d’ERC i del PSC. Pou va explicar que ERC no
podia votar a favor d’una moció que contenia afirmacions falses.

E

lisenda Guardiola, de l’entitat Eines Serveis Socioeducatius va ser l’encarregada de supervisar les tres
sessions en les que es va dividir el taller “Experimen·
tem en família” organitzat des de l’Ajuntament de
Caldes en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
L’objectiu del taller era oferir un espai educatiu de relació, comunicació, convivència i aprenentatge familiar.
Com? Amb una sèrie d’activitats que els infants podien
realitzar amb els pares, on sempre hi havia un important component creatiu. La darrera de les sessions,
que ha tingut lloc aquest dijous 16 de juny s’ha dedicat
només als pares, ja que es tractava de fer un treball de
reflexió sobre l’educació dels nens. L’AMPA de l’Escola
Sagrada Família ha organitzat un servei d’acollida per
facilitar-hi l’assistència.
En total han estat una quinzena els pares que han participat al programa, que s’ha desenvolupat en una aula
de l’Escola Sagrada Família. Segons Guardiola, els assistents han pogut dotar-se de noves eines i idees per
compartir temps de qualitat amb la seva família.
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actualitat joventut/participació–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

160

treballs plens de color i espontaneïtat, però també de coneixements
i de diferents tècniques plàstiques van
omplir les parets de la Fundació Palau del
17 al 19 de juny. Un regal per als sentits
dut a terme pels alumnes de p3 a 6è de
l’Escola Sagrada Família de Caldes.
La inauguració va tenir lloc el divendres
17 de juny a la Fundació Palau i va comptar amb la presència de Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, i Pere Almeda, director
de la Fundació Palau, encarregats d’obrir
l’acte i de donar la benvinguda a tots els
alumnes que han format part del projecte. Entre els assistents va destacar també la presència d’Amadeu Reverter i de
Sandra Gay, en representació del Departament d’Ensenyament.

“Petits grans
artistes”:
un any
d’imaginació,
esforç i
creativitat
nes s’han encarregat del transport de les
obres d’art, del seu condicionament, de
preparar les informacions necessàries de
cadascuna i de distribuir-les en l’espai facilitat.
Segons Natàlia Millán, directora de l’Escola Sagrada Família, “creiem en els projectes d’aquest tipus i hem seguit engrescats
l’evolució de cada un de les nenes i nens
que hi han participat. Un projecte com

Més de 200
persones van
gaudir amb
l’exposició
dels alumnes
de l’Escola
Sagrada
Família
aquest ajuda a la construcció de la persona. Ajuda a crear petits grans artistes”.
La directora ha anunciat que després de
l’èxit obtingut en aquesta primera edició,
continuaran treballant per dur a terme
una segona edició el proper curs, però
amb una novetat: l’organització i la gestió
de l’exposició correrà a càrrec dels alumnes de cinquè curs. Tot un repte que els
infants ja esperen amb il·lusió.

L’exposició “Petits grans artistes” ha estat el resultat de la col·laboració conjunta
entre l’Escola i la Fundació i ha tingut com
a objectiu explicar tot el procés d’elaboració d’una exposició fent participar els
infants en totes les fases del seu comissariat, des de la concepció fins al muntatge. Els treballs exposats han estat elaborats en els tallers i en el laboratori d’art
de l’escola durant tot el curs. Cal destacar
que, a més de ser els artistes, els alum-

Nou impuls a l’Espai Jove
de Caldes
l’Espai Jove ha incorporat una nova
dinamitzadora i obre els caps de setmana

D

urant el mes de juny L’Espai Jove de Caldes ha reobert les portes amb un seguit de novetats. En primer lloc, s’ha incorporat una dinamitzadora a l’equip,
la Tamara Mateos, que és l’encarregada de coordinar
i dur a terme les activitats del centre juvenil.
D’altra banda també s’han reajustat els horaris seguint les demandes dels usuaris. L’Espai Jove obre
els dimecres i dijous de 17h a 20h i els divendres i
dissabtes de 17h a 20:30h. D’aquesta manera s’ofereix una alternativa d’oci saludable a tots els joves,
construint un espai de reunió i diversió adaptat totalment a les seves necessitats.
15 dies en un projecte solidari

Un dels tallers de l’Espai Jove durant el Carnestoltes 2016
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Durant la segona quinzena de maig l’Espai Jove de
Caldes va tancar les seves portes per donar suport
a la nova dinamitzadora, la Tamara Mateos, en un
projecte solidari amb els refugiats d’Eko, a Grècia,
prop de la frontera amb Macedònia. En aquest projecte s’han gestionat entre d’altres, una cuina comunitària que serveix 1.500 menjars diaris, una escola
on s’ensenyarà àrab, anglès i grec, un espai infantil
(amb activitats de lleure per als infants), un espai
per a dones i un cinema.

actualitat promoció/participació––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El nou equip de govern
organitza una primera
trobada amb les
entitats de Caldes

Una vintena d’entitats van reunir-se
amb l’alcaldessa de Caldes i el regidor
de Cultura, Joventut i Esports per
començar a establir sinergies, col·laborar
i dur a terme noves iniciatives

“Sou el motor de Caldes”, amb aquestes paraules el regidor

de Cultura, Joventut i Esports, David Salvà, va iniciar la que ha
estat la primera trobada amb les entitats de la vila des del canvi
de govern.
L’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, va explicar que l’equip de govern té la ferma voluntat de treballar amb i per a les entitats
del municipi, coneixent a fons quines són les seves necessitats,
però també animant-les a aportar les seves idees de cara a enriquir el teixit social i la vida comunitària de Caldes.
En aquesta primera reunió van ser-hi presents els representants
d’unes vint entitats, principalment aquelles que es mouen en
l’àmbit dels esports i la cultura: el Club de Patinatge Artístic de
Caldes, Il·lusions Solidàries, els Geganters de Caldes, l’ANC de
Caldes, el Club de Petanca, 39 Cultura i Verdura, Arrels Cultura,
Amics dels Bonsais, Gavot, l’associació d’Aikido, Amics del Teatre, l’Associació de Dones, Futsal, Dones d’Estrac, el Club de
Pescadors i Diables d’Estrac.
La preparació de Sant Jordi, en què es vol impulsar una fira d’entitats de Caldes per donar a conèixer l’activitat que desenvolupen, i de la Festa Major del 2017 on l’objectiu és integrar el mà-

xim nombre possible d’associacions, han estat alguns dels punts
destacats de la reunió, així com l’organització de la Festa Major
d’Hivern i les celebracions nadalenques. Una de les propostes
que es va posar sobre la taula va ser la de crear una comissió de
festes tant per a l’estiu com per a l’hivern que pugui coordinar
totes les iniciatives.
També ha estat una qüestió assenyalada les ajudes que l’Ajuntament gestiona per a les entitats, no només quant a subvencions, sinó també en la cessió d’espais i en la coordinació conjunta
d’activitats.
En segon lloc, la trobada ha servit perquè els representants de
les entitats es coneguessin entre ells. De fet, una de les constants durant la reunió va ser la sorpresa en assabentar-se uns i
altres de la quantitat d’entitats que hi ha a Caldes.
Finalitzada aquesta primera presa de contacte, l’Ajuntament ha
anunciat que aviat celebrarà una segona trobada amb les entitats d’altres àmbits com l’educatiu, el solidari i també l’Associació de la Gent Gran, per continuar el treball conjunt que s’ha
iniciat i que cal dur a terme.

Trobada del Consorci de Viles Termals
de Catalunya a Caldes de Montbui

L

a sessió va servir, en primer lloc, per presentar a l’òrgan de govern
Rosa Pou, qui ha succeït en l’alcaldia de Caldes d’Estrac i en la presidència
del Consorci a Joaquim Arnó (president de les viles termals catalanes des
de l’any 2011). En representació de Caldes de Montbui va assistir-hi el
regidor de Turisme i Termalisme, Isidre Pineda, i la tècnica Raquel Costa.
També es va començar el disseny d’algunes accions conjuntes per a la
promoció del turisme termal i de benestar de Catalunya. Entre altres coses, el Consorci està planificant el calendari d’assistència a fires, alguna
activitat comuna als municipis que en formen part i l’intercanvi d’estades
en les mostres que fa cada vila, com ara el Mercat de l’olla i la caldera
de Montbui.
En acabar la sessió, els integrants de la Junta de Govern del Consorci van
fer una visita als principals punts d’interès turístic de Caldes de Montbui.

Caldes de Montbui va acollir la Junta
de Govern ordinària del Consorci
de Viles Termals celebrada el 10 de
maig a la Sala de les Cuines de l’Espai
Can Rius, i en acabat, va oferir als
assistents una visita al pont romànic
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El 20 de juny, els
joves caldencs
que formen part
del projecte CREC
van exposar les
seves obres a
la Fabriqueta

Els vuit joves que aquest any han parti-

cipat en el projecte CREC (creixent, creant i
creient) van fer escoltar la seva veu aquest
20 de juny a través dels mitjans més creatius, plàstics i actuals amb els quals han estat
treballant des del mes d’octubre fins al juny.
La Fabriqueta va ser l’escenari escollit per
exposar les obres dels creadors. A la sala de
conferències, tres peces audiovisuals (una
sobre el mateix projecte, una altra de caire
més reflexiu on cada noi expressava les seves inquietuds del present i del futur, i una
última realitzada durant el Nadal i construïda
en base als desitjos de cadascun dels participants) s’anaven projectant contínuament perquè tots els assistents les poguessin veure.

L’audiovisual, la poesia i la música:
protagonistes de la primera
mostra del projecte CREC
i creades pel mateix grup de joves. Segons
l’Aida, una de les participants de 16 anys i
amant de la fotografia, “més enllà del resultat de les obres i dels coneixements apresos,
l’experiència ha estat especialment valuosa
pel vincle que hem creat entre nosaltres, i
per la possibilitat de debatre i conèixer opinions diferents a les nostres, cosa que ens
ha obert la nostra forma de veure el món”.

L’altra de les sales va acollir diferents poemes igual de reflexius, íntims i rotunds
que les peces audiovisuals, acompanyats
de fotografies on els joves artistes apareixien fotografiats en el moment de la creació. Finalment l’exposició s’arrodonia amb la
possibilitat de sentir les cançons compostes

Durant l’acte d’inauguració tots els artistes
van ser-hi presents, juntament amb Germán
Rodríguez, principal coordinador del projecte. Després d’un refrigeri l’alcaldessa de
Caldes, Rosa Pou, i la regidora d’Acció Social,
Laura Aloy, van lliurar un diploma a cadascun dels participants. Les contundents paraules de Pou: “Creieu en vosaltres mateixos

“Estimulant la ment”

perquè nosaltres sí que ho fem” va posar
punt i final a la vetllada.
Els interessats en conèixer els treballs que es
van exposar poden fer-ho al blog del projecte crec: https://projectecrec.wordpress.com

Una passa més en la
lluita contra el bullying
L’Àrea d’Educació va portar a terme
una sessió dedicada a prevenir
l’assetjament escolar amb els alumnes
de l’Escola Sagrada Família

Coincidint amb el Dia Internacional Contra el Bullying, el pasL’Àrea d’Acció Social fomenta l’activitat entre la gent
gran amb un taller a càrrec del psicòleg Francesc Fossas

D

urant els mesos de maig i
juny el Casal d’Avis va acollir un
curs per a la gent gran que tenia com a objectiu treballar els
diferents processos psicològics
bàsics com la memòria, l’atenció,
el llenguatge, el pensament, les
emocions, la motivació i les funcions executives.
Com explica Francesc Fossas, psicòleg i coordinador del taller, es
tracta de dur a terme una “gimnàstica cerebral integral”. Per
aconseguir-ho, en cadascuna de
les sessions es van dur a terme
diferents dinàmiques basades en
la realització de tasques de llapis i
paper que finalitzaven en la posa-
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da en comú de l’activitat per aclarir dubtes i conceptes, i sobretot
fomentar la participació.
A més a més, al final de cada sessió es va proposar una activitat
per fer durant la setmana, per facilitar que els alumnes implementessin en el seu dia a dia les pràctiques assajades durant el taller, tot
mantenint la continuïtat del que
s’ensenya a la classe.
El taller “Estimulant la ment” ha
estat una iniciativa de l´Àrea de
Serveis Socials i forma part del
cicle d’activitats que es realitzen
per estimular la gent gran a man·
tenir una vida activa.

sat 2 de maig, l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Caldes va organitzar una sèrie de dinàmiques educatives destinades a prevenir l’assetjament escolar. Les sessions es van realitzar amb els
alumnes de cinquè i sisè de Primària de l’Escola Sagrada Família.
Carola Ballesteros, integradora social, i David Serra, educador
social, van ser els encarregats d’introduir els estudiants en
qüestions tan fonamentals com els Drets dels Infants. Però més
enllà de la part teòrica, el taller buscava implicar tots els assistents en l’anàlisi de diferents situacions de conflicte imaginades,
fent-los reflexionar i treballar per trobar possibles solucions.
Tant el professorat de l’Escola Sagrada Família com l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Caldes han valorat positivament les
sessions que es
van dur a terme,
ja que aquest tipus
de maltractament
s’acostuma a silenciar i reproduir
si no es fa una important tasca de
prevenció.

actualitat acció social/turisme/promoció económica–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Caldes amb la commemoració del Dia
Internacional contra l’Homofòbia

L’Ajuntament de Caldes es va afegir a les manifestacions del Dia Internacional contra l’Homofòbia amb un acte reivindicatiu que va tenir lloc el mateix dissabte 17 de maig a les 12h a la
plaça de la Vila.

Durant l’acte, Laura Aloy, regidora d’Acció Social, en representació del govern municipal, va llegir
un manifest recordant que va ser el 17 de maig de 1990 quan l’Assemblea General de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) va excloure l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Malgrat tot,
va subratllar, a dia d’avui “la realitat social encara arrossega molts prejudicis que dificulten l’assoliment
de la igualtat real”.
Aloy va esmentar la importància de crear eines que garanteixin la igualtat de drets del col·lectiu LGTB
(lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals), com la nova Llei contra la LGTBfòbia, aprovada al Parlament de
Catalunya, i la necessitat de continuar la tasca de sensibilització cap a una societat que encara ha de fer
un llarg camí en l’assoliment de valors com la justícia i la tolerància.
Els aplaudiments del públic assistent, com a mostra d’acord amb les paraules del manifest, van tancar l’acte.

Força participació a la
xerrada informativa
sobre els
subministraments
a la llar

L’Àrea de Promoció Econòmica
impulsa el parc Maragall com a
espai acollidor de fires, estands i
parades amb productes de qualitat
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

Laia Visa, de
l’Associació
MAP al
servei de
les persones, va ser
l’encarregada d’aclarir tots
el dubtes dels assistents

L

es àrees de Promoció Econòmica i Serveis
Socials de l’Ajuntament de Caldes van oferir
el passat 27 de maig una xerrada informativa
oberta a tothom amb l´objectiu de donar a conèixer i resoldre dubtes sobre els conceptes
bàsics de consum dels subministraments del
gas i de la llum.
Durant la xerrada, a la que van assistir una
vintena de persones, es van tractar temes
pràctics com les reclamacions, o com s’han
d’interpretar i entendre les factures, es van
donar recomanacions a l’hora de contractar
un servei o companyia, i es va informar sobre quines penalitzacions hi ha en fer canvis
d’una companyia a l’altra, així com de bonificacions socials vigents avui dia.
També es va alertar de la mala praxis de
certes companyies, que envien comercials a
domicili per fer nous contractes però sense
donar la informació adequada al consumidor.
Com a norma general quan es reben aquestes visites s’ha de vigilar de no donar ni ensenyar cap factura, tot i que ho demanin.
En finalitzar la sessió es va recordar que el
consumidor disposa d’un servei on pot aclarir qualsevol dubte que tingui trucant al 012,
o consultant la pàgina web www.consum.cat

T

al i com es pot llegir a les bases penjades al web municipal, els estands es poden
destinar 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.
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 tradicionals atraccions
lúdiques com els inflables i llits elàstics.
Conjuntament amb l’oferta gastronòmica que ofereixen els establiments dels mòduls, més la programació d’actes i festes puntuals que s’aniran programant durant
l´estiu, en conjunt es vol dotar el parc Joan Maragall del major atractiu possible, tot
pensant també en el turisme familiar.
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Unes 65 parades van omplir
l’esplanada de Can Muntanyà en la
7ª edició del Mercat de Segona Mà
La pròxima edició es farà el 23 d’octubre

L

a setena edició del Mercat de Segona Mà de Caldes d’Estrac va ser un èxit de
convocatòria. Unes 65 paradetes van omplir l’esplanada de Can Muntanyà el passat
diumenge 22 de maig amb una ampla oferta d’objectes, roba i coses per la llar que va
atreure tot tipus de públic, especialment per la relació qualitat-preu.
La fira es va complementar amb tallers infantils de reciclatge i maquillatge creatiu que
van acabar d’arrodonir la jornada.
Un cop més, l’organització principal va córrer a càrrec de l’Àrea de Promoció de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i de Serie B Market, una associació que té com a objectiu
promoure el consum responsable, però també donar una empenta a tots aquells particulars i firaires que volen donar sortida als seus productes.
Després de l’èxit assolit, l’entitat ja ha anunciat que el proper 23 d’octubre se celebrarà
una altra edició del mercat de segona mà. Serie B Market porta un llarg recorregut
organitzant fires d’aquest tipus també a Mataró, on es celebra el segon dissabte de
cada mes.

PROPOSTES COMERCIALS

OSTRES QUIN RACONET

Tardes a
ritme de country
C

aldes d’Estrac va viure el passat dissabte 4 de juny
una tarda al més pur estil country. La ballada popular va
tenir lloc a la plaça de les Barques des de les 19h fins
les 22h, organitzada per la guingueta restaurant Solstici
en col·laboració amb el Cor Country i l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac.
La trobada va ser un èxit amb més de 40 persones preparades per gaudir del ball conduit per Conchi Pedra, directora del Cor Country. En total van sonar 50 cançons
d’aquest estil de música que prèviament havien estat
votades al facebook de l’entitat.
Segons Francesc Pi, propietari d’El Solstici, l’activitat va
tenir una molt bona acollida i això va donar peu a que
es repetís el 9 i 16 de juny, però aquest cop el ball es va
fer dins de la guingueta entre les 21h i les 24h obert a
tothom qui desitgés gaudir d’una bona estona.

Arribes, contemples la platja, inspires la brisa del Mediterrani, seus en un
lloc amb vistes fascinants, fas un cop d’ull a la carta i exclames: Ostres! quin
raconet… Aquestes són les sensacions més habituals quan algú es deixa
portar pels cants de sirena que sonen des del passeig dels Anglesos, mòdul
3, a la platja de Caldes d’Estrac.
L’Ostres, un restaurant que va néixer com a atelier del Racó del Navegant al
Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres, s’ha ‘independitzat’ del seu pare
per convertir-se en un local de referència de la costa maresmenca.
Un nou concepte de restaurant de platja ha nascut a Caldes d’Estrac. L’Ostres ofereix les millors tapes, però lluny de les típiques propostes d’aquest
tipus d’establiments, aporta valor afegit gràcies a una atractiva carta que
fusiona de manera acurada la cuina mediterrània i la d’autor.
Els xips d’albergínia i mel, les croquetes de bou de mar o una versió molt
particular de les patates ‘cabreaas’ són, només, algunes de les propostes
per obrir la gana. A partir d’aquí, gairebé són infinits els plats de carn i de
peix fresc que pots trobar quan et submergeixes a la carta. En aquest acollidor i meravellós raconet trobaràs la inspiració per dir: Ostres!
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Adreça: Passeig dels Anglesos
(davant núms. 9 - 13) Caldes d’Estrac
info@elracodelnavegant.com
Telèfon 620 030 598

Horari: obert tots els dies a partir de les 9h

Conclou el cicle
d’activitats
organitzat per
Arrels Cultura
al voltant del
Parc Muntanyà

actualitat cultura/promoció econòmica––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Més de 400 persones celebren
Sant Joan a les platges de Caldes
Un cop més la flama del Canigó va presidir les festes de Sant Joan

Després de l’èxit d’aquest
primer any, l’entitat es
prepara per organitzar
una nova programació
de cara al 2017

C

om ja és habitual, els voluntaris de la Creu Roja de Caldes d’Estrac van ser els encarregats
de portar la flama del Canigó des del Port d’Arenys de Mar, en col·laboració amb la Comissió
Flama del Canigó de la població veïna, fins al parc Maragall de Caldes.
Roser Alsina, en representació de l’entitat Amics del Teatre, que enguany celebra el seu
20è aniversari, va ser l’encarregada de llegir el manifest d’Òmnium Cultural. Finalitzada la
lectura, el grup de percussió Atabalalaiaia va oferir una breu actuació.
Tal i com estava previst, a les 23:30h, es va procedir a l’encesa de la foguera preparada per
la brigada municipal i pels veïns que hi van participar aportant tot tipus de fustes. El castell
de focs artificials, realitzat en col·laboració amb l’Associació de Pescadors – Club Nàutic
Caldetes va posar punt i final a l’acte.
Èxit de la revetlla organitzada per l’Associació dels Pescadors
Unes 400 persones van unir-se a la festa organitzada per l’Associació dels Pescadors en
col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes. El temps va acompanyar i es van arribar a posar
un total de 58 taules ambientades amb la música del DJ que va punxar durant tota la nit
donant ritme a la vetllada.

Una vintena
d’associacions
es van reunir a
l’esplanada de Can
Muntanyà per la
Fira Animal Natural
El diumenge 26 de juny es va celebrar

la sisena edició de la Fira Animal Natural
a Caldes d’Estrac. En aquesta ocasió la fira
es va celebrar al parc Joan Maragall i va
aplegar una vintena d’associacions, totes
relacionades amb el món dels animals.
Durant el matí, els assistents van poder
gaudir de diferents activitats com la desfilada de gossos en adopció, i el clàssic pintacares infantil. Com a novetat va destacar
«La història de Bongo», una activitat infantil
on a través d’un conte s’explica la història
d’en Bongo, un primat. L’encarregada de
dur-la a terme va ser la Fundació Mona, entitat dedicada a la recuperació dels primats.
Cap al migdia es va celebrar el concurs de
gossos locals i l’exhibició d’habilitats canines, a càrrec de l’entitat «El perro verde».
A la tarda la jornada va continuar amb un
taller de remeis naturals, el sorteig i la re-

petició d’algunes activitats com «La història
de Bongo» i el taller de pintacares.
Segons l’organitzadora, Angelika Dom·
ham, “tot i que va haver-hi una mica menys
d’assistència que en altres edicions, els assistents es van involucrar força”. Segons
Domham van haver-hi unes 8 persones
interessades en fer adopcions, més 3 persones interessades en fer acollides i també
n’hi va haver que es van associar a alguna
de les entitats.

L

a primavera ha estat especialment
celebrada aquest any al parc de Can
Muntanyà. L’entitat Arrels Cultura en
col·laboració amb l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac ha dut a terme un cicle
més que complet d’activitats de lleure
i excursions al voltant d’aquesta zona
verda del municipi.
En total han estat cinc les jornades
dedicades al parc de Can Muntanyà
centrades
cadascuna
d’elles
en
diferents aspectes del lloc: les plantes
remeieres, els amfibis, els ocells, la
història i les llegendes del parc, i fins i
tot, un taller de dibuix sobre la natura
que ens ofereix l’indret.
Núria Serra, de l’entitat Arrels Cultura, fa
una valoració positiva de tot el cicle: “el
nostre objectiu és sensibilitzar la gent
de Caldes i del Maresme del potencial
que té el parc, oferint activitats perquè
la gent el pugui viure, gaudir i també
aprendre’n tots els seus secrets. Hem
escollit la primavera perquè és el
moment en què esclata la riquesa que
s’amaga dins del parc”.
Segons Serra, les activitats han tingut
molt bona acollida, tant les familiars
com les destinades únicament als
adults. És per això que l’entitat té previst
tornar a celebrar un cicle d’activitats al
parc la primavera del 2017 amb noves
excursions i passejades guiades.
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L’associació Camí
Ral 39, Verdura i
Cultura presenta
una trobada
de jazz al parc
Can Muntanyà
Se celebrarà el pròxim 23 de
juliol a partir de les 20:30h
i fins la 1 de la matinada

La música, i en concret, el jazz, prota-

gonitzaran la nit del dissabte 23 de juliol.
A partir de les 20:30h, el parc de Can
Muntanyà acollirà tres concerts amb músics reconeguts a nivell local, nacional i
internacional com Carles Benavent, Jordi
Bonell i Roger Blàvia.
Obrirà la nit una jam session on intervindran músics locals.
Seguirà el quartet format per Michele
Faber (pianista), Riner Scivally (guitarrista), Xavier Castillo (contrabaix) i Enric
Heredia (bateria). Una formació de gran
qualitat tècnica, i amb una llarga trajectòria d’èxits en el món del jazz. Faber, per
exemple, ha destacat per la seva capacitat com a compositora en el seu darrer
àlbum «Here we go again».
Per últim, el trio format per Carles Benavent (baix), Jordi Bonell (guitarra) i Roger
Blàvia (percussió i bateria), ens oferirà un
recital més que prometedor. Tots tres tenen un paper destacat dins el panorama
jazzístic i han tocat amb músics tan reconeguts com Paco de Lucía i Miles Davis.
Els tiquets de la trobada es podran adquirir al local del Camí Ral 39, Verdura i Cultura, al Soletico i al Club del Cep d’Arenys
de Mar. Durant el concert hi haurà un
servei de catering. En aquest sentit, l’Associació Camí Ral 39 Verdura i Cultura vol
agraïr la col·laboració de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac, així com dels patrocinadors: Soletico, Club del Cep, la Tasqueta
i Wanted Creatividad que faran possible
la trobada.

Màgia, espectacles
i música van
protagonitzar la
Nit dels Museus de
la Fundació Palau
Més de 160 persones
van participar en les
diferents activitats
organitzades per l’entitat

C

aldes també s’ha sumat a la màgica
Nit dels Museus amb una programació
pensada per a tots els públics. En primer
lloc, el 18 de maig, Dia Internacional dels
Museus, la Fundació Palau va celebrar
una jornada de portes obertes acostant
el fons del museu a tothom que volgués
conèixer-lo.
Dissabte al matí els protagonistes van
ser els nens. La Fundació Palau va acollir un espectacle infantil ple de color
i música anomenat Cromàtic em què,
gràcies a la creativitat i imaginació de
dos artistes, qualsevol objecte podia
esdevenir un instrument musical.

A la nit, la festa va continuar amb el recital “David Bowie & Lou Reed: cançons
d’amor i mort” amb Pep Blay, escriptor
i crític musical. La vetllada va finalitzar
amb el concert de la Big Mama Montse
& Riqui Sabatés Blues Band.
Segons els organitzadors de la programació, més de 160 persones s’han involucrat
en la iniciativa de la Nit de Museus, tot un
èxit per a la Fundació Palau, que ha aconseguit l’objectiu d’apropar la cultura i el
lleure de qualitat a la gent amb inquietud.

El festival Poesia i + dóna a
conèixer tota la programació
L

Joan Colomo, Enric Casasses, Albert Serra, Delorean, Antònia
Vicens, Mario Gas, David Fernàndez, Maria Arnal, Marcel
Bagés i molts més del 7 al 17 de juliol al festival Poesia i +

a Fundació Palau de Caldes d’Estrac presenta la programació de l’onzena edició del
festival Poesia i + que tindrà lloc del 7 al 17 de juliol.
Una de les principals novetats d’enguany és que el festival s’amplia a set municipis del
Maresme i es converteix en un dels pilars poètics més importants de fora de la capital.
Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Arenys de Mar, Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Vicenç de Montalt i Mataró acolliran diferents propostes artístiques del festival
Poesia i +. Enguany el festival compta també amb la incorporació de Martí Sales i Mi·
reia Calafell com a nous directors artístics, juntament amb Pere Almeda, director de
la Fundació Palau.
Un any més el Festival té la voluntat d’apropar i transmetre la poesia a tothom, presentar noves veus i redescobrir el Maresme amb nits d’estiu plenes de versos i música.
La nova edició del festival Poesia i + es farà en dos caps de setmana llargs consecutius. La programació del primer, del 7 al 10 de juliol, tindrà lloc als diferents municipis
integrats en l’onzena edició i el segon cap de setmana, del 14 al 17 de juliol, la seu del
festival serà la Fundació Palau.
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Va com va!
Joaquim Carbó
(NOVEL·LA)

Jo que vaig dormir
amb lleons
Laia Longan (INFANTIL)

Barcelona: Animallibres, 2014.

Barcelona: Males
Herbes, 2015.

El protagonista de Va com va!
és un supervivent d’aquesta i de
totes les crisis, un heroi corrent
però carismàtic. Després que
el facin fora de la feina posarà
tot el seu talent al servei dels
veïns del barri, protagonitzant
les investigacions més absurdes
i vivint situacions que el duran
a reflexionar sobre la misèria humana i les desigualtats socials.
Joaquim Carbó (Caldes de Malavella, 1932) és un mena de Doctor
Jekyll i Mister Hyde. La seva cara més fosca es posa al servei de les
novel·les per a adults, com Va com va!. Per aquest camí, l’autor s’ha
deixat anar amb novel·les que neixen de la contemplació entre astorada, incrèdula i irritada d’un món tan desgavellat en què uns ho tenen
tot i d’altres no tenen res. Recordem títols com El orangutans (1967)
o S’ha acabat el bròquil! (1987). La cara més amable la constitueixen
alguns llibres de records com Viure amb els ulls (2011) i Pantalons curts
(2013), i sobretot el centenar de títols que ha dedicat als nois i noies,
amb aventures com La casa sota la sorra (1966), La colla dels deu (1969)
o la permanent dedicació a la revista Cavall Fort.

En Tom viu en un orfenat i li agraden molt
els animals. Per això, el dia que coneix la
Lana, una nena que viu en un circ, veu
l’oportunitat d’escapar-se i complir dos
dels seus somnis: estar molt a prop dels
animals més fascinants del món i anar a
la recerca del seu pare, a qui no coneix. El
que en Tom no pot imaginar és que un dia
acabarà dormint amb lleons.
Laia Longan (Barcelona, 1979) és llicenciada en Comunicació Audiovisual
i treballa en una llibreria de Barcelona. A “La Formiga” ha publicat també
Otto, el nen que va arribar amb la neu i En Lluc i en Fred DeSucre a l’illa
invisible. Amb Jo que vaig dormir amb lleons ha aconseguit el Premi Atrapallibres 2016 en la categoria de deu anys, concedit pel Consell Català del
Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT).
15 de juliol i 19 d’agost, a les 18.30h

Contes amb pa amb xocolata!
Divendres 22 de juliol, a les 19:00h

Conversem amb l’escriptora Emília Illamola
sobre la seva novel·la “Una certa onada”

17

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

L´equip de govern dóna compte de la
liquidació del pressupost del 2015
També va presentar l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa

La regidora Mònica
Serra renuncia
al seu càrrec per
incompatibilitats
laborals i familiars

D

urant el Ple celebrat
el 30 de maig, l’equip de
govern de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac va
donar compte de la
liquidació del pressupost
del 2015. Carles Santaló,
tècnic d’Hisenda del
consistori,
va
ser
l’encarregat de fer-ho
de la mateixa manera
que també va explicar
l’informe
d’avaluació
del
compliment
de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa.
En dades generals, el resultat pressupostari ha estat de 299.000€, amb un romanent de tre·
soreria de 949.707,00€. Cal destacar que el deute públic de l’Ajuntament és de 4.287.016,71€,
que sobre els ingressos corrents de 4.316.947,52€, implica un percentatge de deute del 99,30%.
També es va presentar una capacitat de finançament de 205.480€, que correspon al 4,29% dels
ingressos dels capítols 1 a 7 (4.785.424€), i un rati estalvi net de 2,42%.
Òscar Baró, regidor d’Hisenda, va destacar que el deute de la Generalitat quantificat en la liquidació és en realitat de 391.653,10€ menys. Aquest import és el corresponent a la subvenció del pla
de desenvolupament turístic a la que s’ha renunciat recentment. A més, va posar de manifest
que entenia que en el seu dia s’havien d’haver quantificat els ingressos d’aquesta subvenció de
forma proporcional a la despesa realitzada associada: no més d’uns 125.000€ (32%). Addicionalment, també va matisar que el deute reconegut de l’EPEL amb l’Ajuntament, d’uns 228.000 euros,
s’hauria de considerar en la seva totalitat com “de dubtós cobrament” mentre que només se
n’havia considerat així una petita part, aplicant-se criteris generals. Amb aquestes consideracions,
juntament amb la despesa que s’aplicarà el 2016 però té l’origen al 2015, va argumentar que el
romanent de tresoreria quedaria bastant reduït. En qualsevol cas, tot i fer alguns apunts no va voler
profunditzar en aquests números i va recordar que hi ha un estudi econòmic financer en marxa
per part de la Diputació del que se’n farà una nova avaluació en el moment adequat. Per últim, va
recordar que fa dos anys es va rebre un crèdit del “Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores”
(FFPP) per valor de 1.800.000€, que va permetre augmentar el romanent de tresoreria dels darrers
dos anys en aproximadament aquest últim import. També va afegir que el romanent de tresoreria
de la liquidació era incoherent amb el termini mitjà de pagament a proveïdors, d’uns 6 mesos, que
es va trobar l’actual equip de govern.
Joaquim Arnó, regidor cap de CDC, el grup municipal a l’oposició, i que va estar al govern en el
període en qüestió, va defensar els criteris aplicats i va destacar que la liquidació havia estat
supervisada i aprovada per la Diputació, i que sense el FFPP hi hauria un deute a llarg termini
d’aproximadament el 60%, apuntant que el que era bo per al romanent de tresoreria, tenia l’efecte
contrari en el deute.

L’Apunt
econòmic

Import pendent
DEUTE A LLARG TERMINI:
Creditors (deute amb proveïdors i administracions públiques):
deutors (TOTAL)
deutors - Liquidacions gestionades per ORGT:
deutors - Generalitat TOTAL:
deutors - Diputació:
deutors - Altres:

M

ònica Serra, fins ara regidora de
CDC, va fer efectiva la seva renúncia
durant el Ple del 30 de maig. Tal i
com ella mateixa va afirmar, no li és
possible continuar compaginant la
vida familiar, les obligacions laborals
i el càrrec polític.
En un discurs emotiu Serra va explicar que la seva renúncia era sobretot un exercici de responsabilitat
i de consciència: “No és correcte
ocupar un càrrec quan no pots dedicar-li el temps que necessita”.
Mònica Serra havia estat regidora
de Serveis Socials des d’octubre
del 2014 fins al canvi de govern,
el gener del 2016, quan va passar
a ser regidora a l’oposició: “Vaig
començar sobretot perquè creia
en el projecte de Serveis Socials
i estic contenta d’haver compartit
aquesta etapa amb tots vosaltres.
Ara però, les circumstàncies i les
obligacions laborals i familiars a
les que he de fer front no em permeten dedicar tot el temps que
requereix aquest càrrec”.
Al seu torn, els portaveus de tots
els grups polítics, ERC, PSC i CDC,
van aprofitar per destacar la dedicació, la feina realitzada i la capacitat de diàleg de la fins ara regidora,
desitjant-li sort en la nova etapa.
Segons es va explicar durant el
Ple, serà Martí Dabàn Canaleta,
que figura en el setè lloc de la llista de CiU, la persona que prendrà
possessió del càrrec.

a 23/1/16:

a 22/4/16

a 22/6/16

4.174.966,27 €
1.053.486,83 €
2.109.964,33 €
1.356.408,15 €
293.583,05 €
111.595,44 €
348.377,69 €

4.057.261,94 €
1.023.622,93 €
4.500.809,81 €
3.751.857,73 €
304.137,57 €
95.390,85 €
349.423,66 €

3.939.557,61 €
496.845,86 €
3.046.188,09 €
2.373.440,97 €
290.283,05 €
25.419,54 €
357.044,53 €

Recordar que l’augment dels “Deutors- Liquidacions gestionades per ORGT” a les dades de l’abril és degut a la comptabilització de tots els impostos i taxes del 2016, que estan en
procés de cobrament i estan molts d’ells encara en període de recaptació voluntària.

18

ERC guanya les eleccions
generals a Caldes

CDC
20,62%
271 vots

CDC puja al segon lloc respecte
a les eleccions del 2015 i En
Comú Podem queda tercera
Un cop realitzat l’escrutini provisional de les
eleccions generals a Caldes que s’han celebrat
aquest 26 de juny, ERC ha resultat ser la força
més votada amb un total de 291 vots (22,15%).
La jornada electoral s’ha tancat amb una participació del 66’58% (1319 vots emesos), 5
punts per sota que a les eleccions del 2015.
La segona força més votada ha estat CDC amb
271 vots (20’62%) i en tercer lloc En Comú Podem amb 270 vots (20,55%). PSC se situa en
quarta posició amb 159 vots (12,10%) per davant del PP que ha obtingut 138 vots (10,50%)
i de C’s que ha aconseguit 128 vots (9’74%). El
Pacma ha obtingut 36 vots (2,74%), seguit de
Recortes Cero amb 5 vots (0,38%) i PCPC amb
1 vot (0.08%).

En Comú
PODEM
20,55%
270 vots

PSC
12,10%
159 vots
PP
10,50%
138 vots

ERC
22,15% - 291 vots

C’s
9,74% - 128 vots

Resultats
Caldes d’Estrac

PCPC
0,08% - 1 vot

PACMA
2,74% - 36 vots

Recortes Cero
0,38% - 5 vots

Quadre de dades que es van donar a la sessió informativa dels 100 dies de govern

ANUNCI
d’informació pública
Exp. núm. 830/2016
El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en sessió celebrada el 30 de maig
de 2016, ha adoptat el següent acord:
APROVAR inicialment, la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA DE CALDES
D’ESTRAC de l’article 23 de les normes urbanístiques pel que fa a les
definicions dels usos segons la funció
urbanística, redactada per iniciativa
municipal; EXPOSAR-LA al públic pel
termini d’un mes.
La documentació restarà exposada al
públic pel termini d’un mes, als efectes de l’article 23.2 del Reglament de
la Llei d’Urbanisme, en el Departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament a la Plaça
de la Vila, s/n. Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
o bé en el lloc web: www.caldetes.cat

5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000

n Deute a llarg

3.000.000

termini

2.500.000

n

2.000.000
1.500.000
1.000.000

n

Creditors (deute
amb proveïdors i
administracions
públiques)
Deutors (total)

Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, podeu examinar-lo
i presentar les al·legacions que considereu pertinents.
Caldes d’Estrac, 3 de juny de 2016
L’alcaldessa, Rosa Pou Baró

500.000
0
23/01/16

22/04/16

22/06/16
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L’equip de govern ERC/PSC actualitza el PGOU adaptant-se a la
llei 16/2015 de simplificació administrativa dels governs locals i
de l’impuls de l’activitat econòmica
D

urant la sessió celebrada el 30 de maig es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urba·
na de Caldes d’Estrac, concretament l’article 23 de les normes
urbanístiques pel que fa a les definicions dels usos segons la
funció urbanística.
Segons Miquel González, regidor d’Urbanisme, l’objectiu és
adequar i actualitzar a les necessitats actuals les definicions
dels usos previstos en el plantejament, en introduir-ne una
major clarificació, especificació i flexibilitat: “D’aquesta manera s’afavoreix el desenvolupament i l’ampliació de les activitats
econòmiques, facilitant la formulació de projectes i la petició de
llicències i formulació de comunicacions prèvies”.
Es justifica perquè durant els més de trenta anys transcorreguts
des de l’aprovació del vigent PGOU s’han anat produint canvis
de tot ordre en els usos i les activitats residencials, industrials,
comercials i econòmiques en general, així com també s’han diversificat les activitats socials, recreatives, esportives, culturals
i de tot ordre que es desenvolupen en el municipi de Caldes
d’Estrac, alhora que s’ha produït també una important evolució i

actualització de les normatives urbanístiques i reguladores dels
usos i les activitats que s’han anat introduint en la legislació de
la Unió europea, de l’Estat i de la mateixa Generalitat.
L’aprovació inicial de la modificació del PGOU, va ser aprovada
amb els vots a favor d’ERC i del PSC, mentre que CDC va votar en
contra, al·legant que caldria presentar un informe jurídic previ a
l’aprovació, ja que és un document que afecta tot el municipi i
van proposar buscar alguna fórmula perquè la modificació del
PGOU es fes en un procés més participatiu.
Aquesta modificació estarà exposada al públic durant un mes i es
podrà consultar en l’apartat de comunicats oficials de la pàgina web
municipal i a la seu electrònica i serà demanat l’informe pertinent a:
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, Direcció General
de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç del
Departament d’Empresa i Coneixement, Demarcació de Carreteres i
Demarcació de Costes de l’Estat a Catalunya.

actualitat esports––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gerard Armillas, campió
de Catalunya de fons
El dissabte 21 de maig va tenir lloc a Ripoll
el Campionat de Catalunya de fons, en
què Gerard Armillas va ser proclamat
campió en la categoria Sots 23

El recorregut constava de 122 km amb sortida i arribada a

Oberta l’escola de llagut
català al port Balís
La inauguració de l’activitat va tenir
lloc en el marc de la celebració del
Marina Day, el passat 11 de juny

Una de les activitats estrelles que el Club Nàutic El Balís ofe-

reix des d’aquesta primavera és el llagut català, un esport que
cada cop es practica de forma més habitual. Per donar la benvinguda a aquesta activitat nàutica, que té el suport institucional
de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes
d’Estrac, el passat dissabte 11 de juny a les 19h es va celebrar la
inauguració oficial, on van ser-hi presents l’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Nani Mora, i els regidors d’esports de Sant
Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres. En representació
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac hi van assistir David Salvà,
regidor d’Esports, i Òscar Baró, regidor de Promoció Econòmica.
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Ripoll, passant per les localitats de: Les Llores-Vilada-Guardiola de Bergadà-La Pobla de Lillet-Castellar de N’Hug-La
Pobla de Lillet-Campdevànol. Un escenari esquerp i exigent
que el caldenc Gerard Armillas (Compak) va superar en 3h
33min i 37 seg, assolint la primera posició en la categoria
Sots 23.
El podi sots 23 fou completat per Albert Muela i Jordan Cardenas, tots dos de l’equip Controlpack.

actualitat esports––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El Vinti7 Futsal Caldes d’Estrac
es proclama subcampió de lliga
L’equip va derrotar el Cerdanyola per 5
gols a 1 el diumenge 29 de maig

L’

equip, que ha tingut un rendiment
molt regular i ha perdut tan sols quatre
partits en tota la temporada, aconseguint
ser el segon equip menys colpejat per la
competició, ascendeix a la Segona Divisió
Catalana de Futbol Sala en el seu primer
any de creació.
El president del club, Pablo Rodríguez,
agraeix el suport que han rebut de part
de l’Ajuntament de Caldes i dels principals patrocinadors. Segons Rodríguez,
ara l’equip afronta aquesta nova temporada amb un nou propòsit encara més difícil: aconseguir un altre ascens i arribar a
la Primera Divisió Catalana de Futbol Sala.

Arriba la tercera edició del
Terramar Triatló Popular
Un triatló de muntanya d’iniciació individual o per
equips de dues persones per relleus, organitzat per
Besttrail i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Força
participació a
la Jornada de
Conscienciació
Cardiovascular
La trobada formava
part del Pla Nacional de
Promoció de l’Activitat
Física del Consell Català
de l’Esport a les 3 Viles

El dijous 2 de juny a les 20h la Sala

Cultural va acollir la que ha estat la
primera Jornada de Conscienciació
Cardiovascular dins del Pla Nacional
de Promoció de l’Activitat Física del
Consell Català de l’Esport a les 3 Viles.

D

esprés de l’èxit assolit en les dues primeres edicions, torna el Terramar Triatló.
Se celebrarà el pròxim diumenge 3 de ju·
liol, i com ja és habitual tindrà la sortida i
arribada al parc Joan Maragall / plaça de
les Barques, amb la natació centrada a
les platges del Kalima i de la Varada.
El circuit de bicicleta de muntanya estarà
localitzat pels turons de Caldes d´Estrac
passant per l’ermita del Remei, el turó
del Pollastre, Can Milans i la Riera. L’itinerari finalitzarà amb el circuit de trail·
running situat al parc de Can Muntanyà i
el turó de la Torre dels Encantats.
Sense que hi hagi hagut cap variació,
l’itinerari és divideix en 500 m nedant,

13 km amb bicicleta de muntanya i 4 km
de cursa a peu.
Per a aquells qui desitgin més informació
o vulguin aclarir qualsevol dubte relacionat amb la competició, el pròxim 2 de juliol es farà una presentació i una xerrada
tècnica a la sala de conferències de La
Fabriqueta entre les 17h i les 20h.
Una competició solidària
Durant l’esdeveniment s’organitzarà
també una recollida solidària d’ali·
ments en col·laboració amb la Creu Roja
de Caldes d’Estrac. La iniciativa es farà
durant tot el matí a la plaça de les Barques, el lloc de sortida del Triatló.

Els ponents, Mariona Violán (coordinadora del Pla Nacional de Promoció
de l’Activitat Física del Consell Català
de l’Esport i metge esportiva), juntament amb Ricard Pérez (científic
esportiu col·laborador d’equips i ciclistes UCI Pro Tour) van dibuixar un
mapa complet de totes les necessitats quant a prevenció i preparació
que han de cobrir els esportistes.
Un dels conceptes més repetits durant la conferència va ser el de posar
el seny davant les autoexigències i
els objectius que cada esportista vol
assolir. Aquest seny passa per fer-se
reconeixements mèdics, seguir una
bona preparació i una bona nutrició
i acomplir amb el descans necessari
entre d’altres factors.
La conferència, organitzada pel Club
Esportiu Mestral en col·laboració amb
l’Ajuntament de Caldes Estrac, l’Ajuntament de Llavaneres i l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt, va gaudir d’una important acollida amb una
Sala Cultural plena d’assistents.
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a Nova

elsgrupsmunicipals–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 al Mercat Municipal.

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.
22

Agredolç
Aquest és el nostre sentiment. D’una
banda la secció local d’ERC a Caldes
d’Estrac vam ser els artífexs d’un
esdeveniment que ens va colpir i
ens va emocionar: la sortida a la
maternitat d’Elna. El sentiment
de col·lectivitat va ser immens,
preciós. Érem un grup divers, com
havia de ser, com esperàvem que
fos, com desitjàvem que es formés.
Un grup divers sense cap altre
interès que el d’aprendre del passat
per comprendre una mica més el
present; un grup que vam entendre
de manera molt punyent el drama de
l’exili i l’estol de dolor que encara és
visible als ulls dels qui en volen ser
conscients. Des de la nostra secció
local vam utilitzar la política com a
simple eina al servei de les persones
que volien viure aquesta experiència.
Fossin quins fossin els seus ideals.
Ens vam oblidar completament de
qui érem, perquè això era el menys
important. I vam estar contents
de veure les ganes i la il·lusió dels
participants. I de poder oferir-los
un diumenge tan especial. I per
això aquesta sortida no pot sinó
deixar-nos un sentiment dolç, per
molt dura que fos. Enfront d’això el
sentiment agre l’aporta l’actuació
d’aquells que utilitzen la política
com a eina per al benefici personal.
Manipular, desinformar, utilitzar
persones i col·lectius amb una
absoluta manca de límits i de moral.
La política desesperada del qui no
es resigna a perdre la seva parcel·la
de poder, que hauria de ser efímera
per llei per estalviar a la societat les
accions personalistes, interessades,
absurdes, puerils. Actuacions que
ens serveixen per a recordar-nos
cada dia allò que mai voldrem ser.
Que ens reafirmen com a grup i que
ens animen a recolzar més i més
els nostres representants al govern.
Molts ens demaneu que des d’ERC
responguem a les mentides que es
publiquen indiscriminadament. No
volem entrar en aquest joc. Estem
convençuts de que la gent de Caldes
podeu informar-vos i contrastar-les
de manera intel·ligent. Confiem
plenament en vosaltres. Ho deixem
a les vostres mans. Mentrestant
us seguirem proposant moments
especials i emocionants com el
d’Elna per compartir plegats.

La salut és un dret,
no un privilegi
Hem de tenir un model públic
garantia d’igualtat, universalitat
i qualitat dels serveis.
L’aprovació de la Llei General
de Sanitat l’any 1986, impulsada
pel socialista Ernest Lluch, va
permetre la implantació d’un
sistema sanitari on cadascú aporta
segons la seva capacitat i rep
segons la seva necessitat. Un model
equitatiu que garanteix l’accés
universal i ho fa en condicions
d’igualtat, qualitat i eficàcia. La
protecció de la salut és un dret
de ciutadania, universal i gratuït,
i no un bé privat ni un privilegi.
Hem de tornar a assolir els nivells
de qualitat del sistema públic
de salut a Catalunya que s’han
perdut a força de retallades,
ajustos, privatitzacions encobertes
i acomiadaments, posant en
risc les garanties sanitàries
i la vida de les persones.
Per una Sanitat pública
i de qualitat!!

PSC i ERC MODIFIQUEN
EL PLA GENERAL PER
SORPRESA I SENSE
CONSULTA POPULAR
ES PERMETRAN
RESIDÈNCIES I
HABITATGES D’ÚS
COL·LECTIU ARREU
Per la via directa, per “urgència” i per
imposició, PSC i ERC de Caldes han
aprovat al Ple Municipal del 30 de maig,
una modificació del PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA (PGOU),
vigent des del 1984, que CANVIA i
requalifica els USOS permesos.
Amb l’única argumentació de “definir millor
els usos permesos al Pla”, la modificació
aprovada estableix que en les zones on
fins ara es permetia l’ÚS d’HABITATGE,
entès com el que es destina a residència
unifamiliar o plurifamiliar, a partir ara s’hi
afegirà el de l’ÚS COL·LECTIU, entès com el
de “l’allotjament destinat a residència d’una
pluralitat de persones, com per exemple:
alberg de joventut, residències d’estudiants,
de gent gran, religioses i d’altres similars”
(copia literal del text que s’ha aprovat).
Fins ara i des de 1984, el PGOU reservava
l’habitatge col·lectiu (residències)
per a les zones que definia com d’ÚS
SANITARI-ASSISTÈNCIAL, on es permetia
“el tractament de malalts i en general
activitats relacionades amb la sanitat, la
higiene i l’assistència”. A partir d’ara, gràcies
als vots de PSC i ERC, es podran fer a TOT
EL POBLE on estigui permès l’habitatge.
En el decurs del debat plenari,
CONVERGENTS de CALDES va manifestar
la seva OPOSICIÓ a aquest canvi, tant pel
seu CONTINGUT com pel PROCEDIMENT
inadequat i il·legal que s’està emprant.
NO es pot aprovar aquest canvi tan
important sense un ESTUDI PREVI que
determini les seves repercussions:
ambientals, de mobilitat, econòmiques, etc,
i, sense que es CONSULTI els veïns i veïnes
de Caldes. De fet, la LLEI obliga a fer l’estudi
i la consulta, però PSC i ERC s’ho han saltat
a la brava i han dit que NO HO VOLEN FER.
L’alcaldessa POU ho va justificar dient que
es tractava d’una modificació “BANAL” i
“sense importància” i no va fer cap cas
a les reflexions que se li van fer des de
CONVERGENTS. Si és “banal” perquè PSC
i ERC ho presenten al Ple per urgència i
SENSE CAP INFORME JURÍDIC i TÈCNIC
que l’avali, a què venen les presses?
POU hauria d’explicar el PERQUÈ
de les presses i quines són les raons
que l’impulsen a SALTAR-SE LA LLEI,
per no sotmetre la modificació
a consulta popular prèvia.
Veritablement resulta simptomàtic –i molt
decebedor–, que qui tan s’omplia la boca
de transparència i participació, ara negui
l’una i l’altra en una qüestió tan important.

AGENDA D’ACTIVITATS DELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2016

JULIOL

2

Dissabte

A les 9h matí, a la platja 3 Micos
Torneig Maresme Week
Absolut 3a Setmana
Internacional de l’HANDBOL
PLATJA a CALDES D’ESTRAC
Del 2 al 9 de juliol de 2016
Organitza: Club Handbol
Llavaneres en col·laboració
amb els ajuntaments de Caldes
d’Estrac, Sant Andreu de
Llavaneres i Mataró, Diputació
de Barcelona, Federació Catalana
d’Handbol, Club Handbol Platja
Calella, Campionat de Catalunya
de Handbol Platja i Corbi Team

3

Diumenge

A les 9h matí, al parc Joan
Maragall
3a edició de TERRAMAR
TRIATLÓ POPULAR!
Un triatló de muntanya
d’iniciació individual o per
equips de dues persones per
relleus
Organitza: Besttrail i Ajuntament
de Caldes d’Estrac

8

Divendres

A les 9h vespre, a la Fundació
Palau
Mostra: L’EMPREMTA DE
GRANADOS ENTRE EL DRAMA
I EL MITE
Ismael Smith, Goya, Lluís Bagaria,
Enric Granados i Joan Vilatobà.
(Fins l’1 de setembre de 2016)
Organitza: Fundació Palau i
Ajuntament de Caldes d’Estrac
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Dissabte

A les 9h matí, a la platja 3 Micos
Torneig Maresme Week
Absolut 3a Setmana
Internacional de l’HANDBOL
PLATJA a CALDES D’ESTRAC
(Vegeu informació del dia 2)

10

14

Dijous

A les 6h tarda, a les pistes
municipals de petanca
Torneig Especial
(Vegeu informació del dia 13)
A les 8h tarda, a la Fundació
Palau
Festival Poesia i +
HACnauguració, Epifanies
sinestèsiques del Fracassart.
Les intervencions artístiques de
Mercè Capdevila, Miquel Àngel
Marín Ribes, Vicenç Viaplana
i Ester Xargay celebraran
l’HACnauguració del “Fracassart:
de la no-mort de l’art”, la darrera
mostra del gran poeta i artista
Carles Hac Mor
Entrada lliure
Organitza: Fundació Palau i
Ajuntament Caldes d’Estrac
A les 9h vespre, a la pèrgola del
parc Muntanyà
Festival Poesia i +
És quan gloso que hi veig clar
A les 10h nit
El nus la flor
El festival acull per primer cop
un combat de glosa amb el músic
Marcel Marimon i els glosadors
Mireia Mena i Ferriol Macip, dos
dels seus millors representants.
Preu: 12 € (entrada conjunta)
Organitza: Fundació Palau i
Ajuntament Caldes d’Estrac
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Divendres

A 2/4 de 7h tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Contes amb pa amb
xocolata
A càrrec de Mon Mas
Organitza: Biblioteca Can Milans
A les 8h tarda, al pati de la
Fundació Palau
Festival Poesia i +
Poètica de la resistència
amb David Fernàndez
Entrada lliure
Organitza: Fundació Palau i
Ajuntament Caldes d’Estrac

De les 10h matí a les 10h de la
nit, al parc Joan Maragall
Fira d’artesans
Organitza: Àrea de promoció de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 9h vespre, a la pèrgola del
parc Muntanyà
Festival Poesia i +
Maria Arnal i Marcel Bagés
A les 10h nit
Niño de Elche+Proscritos DF
Preu: 15 € (entrada conjunta)
Organitza: Fundació Palau i
Ajuntament Caldes d’Estrac

13

16

Diumenge

Dimecres

A les 6h tarda, a les pistes
municipals de petanca
Torneig Especial
Premis a les dos tripletes millor
classificades de cada grup. Es
tancaran les inscripcions amb un
màxim de 36 participants.
Preu: 5 € per persona
Organitza. Club de Petanca de
Caldes d’Estrac en col·laboració
amb l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Dissabte

A les 7h tarda, a la capella del
Carme
Concert d’estiu
Concert de música clàssica
Peces d’autors clàssics i
tradicionals txeques.
Entrada lliure
Organitza: Ajuntament Caldes
d’Estrac
A les 8h tarda, al pati de la
Fundació Palau

Festival Poesia i +
Futur present: Laia Carbonell,
Carles Morell, Aina Torres i
Irene Solà
A càrrec de Lluís Calvo
Entrada lliure
Organitza: Fundació Palau i
Ajuntament Caldes d’Estrac
A les 9h vespre, a la pèrgola del
parc Muntanyà
Festival Poesia i +
Nit de poetes
L’Antònia, en Tomàs i la Lucía
són un trio que representa a
la perfecció la potència i la
diversitat de la poesia catalana
contemporània.
A les 10h nit
Instants
Concert poètic-visual basat
en l’obra de la poeta polonesa
Wislawa Szymborska (1923-2012,
Premi Nobel 1996) a càrrec de
Kórnik Trio: Anna Subirana, veu;
Eduard Altaba, contrabaix i
labtop; Rafa Zaragoza, guitarra
elèctrica i efectes; Rosa Martí,
pantalla texturada; Aurora
Gasull, visuals digitals.
Preu: 12 € (entrada conjunta)
Organitza: Fundació Palau i
Ajuntament Caldes d’Estrac
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Diumenge

A les 11h matí, a la Fundació
Palau.
Festival Poesia i+
Explosió d’editorials de poesia
+ paella popular
Entrada lliure
Els tiquets de la paella es
vendran a la recepció de la
Fundació Palau.
Organitza: Fundació Palau i
Ajuntament Caldes d’Estrac
A 2/4 de 8h tarda, al pati de la
Fundació Palau
Festival Poesia i +
Recuerdos de Ypacaraí
Entrada lliure
Organitza: Fundació Palau i
Ajuntament Caldes d’Estrac
A 2/4 de 9h vespre, a la pèrgola
del parc Muntanyà
Festival Poesia i +
Ran Ran Ran, el grup liderat per
Ferran Baucells
A 2/4 de 10h nit
Joan Colomo
Preu: 12 € (entrada conjunta)
Organitza: Fundació Palau i
Ajuntament Caldes d’Estrac
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Dimarts

22

Divendres

A 2/4 de 7h tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Hora del conte amb pa amb
xocolata
A càrrec d’Elena Codó
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 7h tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Conversem amb
l’escriptora Emília
Illamola

sobre la seva novel·la “Una certa
onada”
Organitza: Biblioteca Can Milans
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Dissabte

A partir de 2/4 de 9h vespre, a la
pèrgola del parc Muntanyà
Trobada de Jazz
Tres concerts de jazz en directe.
(Vegeu més informació a la
pàgina 16)
L’entrada es podrà adquirir al
local del Camí Ral 39
Organitza: Associació Cultural
Camí Ral 39, Verdura i Cultura en
col·laboració amb l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac
A les 9h nit, a la Platja de les
barques
Festa del Nàutic.
Botifarrada i sardindada
Preu: 5 €. Venta anticipada a
l’estanc i a l’Ass. de Pescadors
Organitza: Associació de
Pescadors en col·laboració amb
La Quadra del Mar

AGOST

3-4

Dimecres/ Dijous
A les 6h tarda, a les pistes
municipals de petanca
Torneig especial
Premis a les dos tripletes millor
classificades de cada grup. Es
tancaran les inscripcions amb un
màxim de 36 participants.
Preu: 5 eur per persona
Organitza: Club de Petanca de
Caldes d’Estrac

13

Dissabte

27

Dissabte

De les 10h del matí a les 10h de
la nit, a la Riera
Fira d’artesans
A la tarda, el Mercat Municipal
obrirà les seves portes, i es
podran adquirir tapes i begudes,
tot amenitzat amb música.
Organitza: Ajuntament Caldes
d’Estrac

A les 11h matí, al parc Joan
Maragall.
RUTA LITERÀRIA: “Visions del
mar: Verdaguer i Maragall
a Caldes”. A càrrec de
Manuel Llanas. Aquest itinerari
ressegueix textos de Jacint
Verdaguer i Joan Maragall que,
escrits a Caldes o inspirats per
la vila, tenen un denominador
comú: el mar.
Inscripcions: a la biblioteca fins
al 26 d’agost.
Organitza: Biblioteca Can Milans
A les 5h tarda, a les pistes
municipals de petanca
Torneig Infantil de Festa
Major
Per a infants de 4 a 12
anys, premis per a tots els
participants, màxim de 36
participants.
Organitza: Club de Petanca de
Caldes d’Estrac
A partir de les 6h tarda, a la
platja dels Tres Micos
La Dormida i inici de Festa
Major de Caldes (consulteu
programa específic)
Organitza: Associació de
Pescadors i Ajuntament de
Caldes d’Estrac

Una aposta pel
producte artesanal de
qualitat

Dissabte 10 de juliol i diumenge 13 d’agost la fira
d’artesans omplirà els carrers de Caldes oferint
productes de qualitat i proximitat.
El dissabte 10 de juliol la fira se celebrarà al parc Joan
Maragall complementant l’oferta d’oci de la zona amb
tot tipus de parades del món de la gastronomia, la moda
i la decoració.
Diumenge 13 d’agost la fira ocuparà la Riera, on també el
comerç local de Caldes podrà sortir al carrer per oferir els
seus productes més atractius. A la tarda el Mercat Municipal obrirà les seves portes per oferir una gran varietat de
tapes i begudes, tot amenitzat amb música de fons.
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entrevista–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Àlex López Martínez. Membre de
l’Associació de Pescadors. Club Nàutic Caldes

On el mar trenca amb l’espigó. Entre el moviment de les onades

i les demandes dels fills, intenta deixar el patí català a la sorra. És
dissabte i acaba de finalitzar amb èxit l’organització de la revetlla
de Sant Joan. I ara, una entrevista. L’Àlex somriu mentre fem algunes fotografies, tot just abans d’endinsar-nos en la història de l’Associació de Pescadors. Una entitat amb més de 60 anys de tradició.
A més de les activitats pròpiament
esportives, quines altres celebreu?
Per ordre: l’1 de gener realitzem el primer
bany de l’any amb una botifarrada i un
foc per escalfar-nos després del bany.
Després fem la festa de la sardinada
de Carnestoltes. També organitzem la
revetlla de Sant Joan. Aquest any han
vingut més de 400 persones a celebrar
Sant Joan amb nosaltres: més del
doble que l’any passat! Una autèntica
bogeria, vam haver de cercar més taules
i cadires per a tothom. També celebrem
la Verge del Carme i el 23 de juliol fem
la festa del Club amb una botifarrada i
sardinada. A la festa del club acostumen
a venir-hi unes 250 persones.

D’on ve aquesta afició pel mar?
Jo he navegat tota la vida. El meu
pare i el meu avi tenien una barca de
pescador i recordo que el 1969, quan
jo tenia només quatre anys, ja anàvem
a pescar calamars a la nit. Ara tinc
una embarcació pròpia i sóc jo el que
ensenya els fills a pescar i navegar.

Alguna altra afició?

Quan s’uneix a l’Associació
de Pescadors de Caldes?
Fa sis anys. El 2000 vaig venir a viure
al poble amb la meva dona, que és
d’aquí, i va ser el 2010 quan vam agafar
el relleu de l’Associació de Pescadors.
Vam començar 2 persones, mitjançant
un acord amb l’Ajuntament per gestionar
l’espai conjuntament amb en Joan
Novell a qui conec des del 1982. En
aquella època sortíem amb les motos
per la carretera. El primer any érem 6
persones. Vaig pensar que l’Associació
de Pescadors era una bona forma de
gaudir del poble i de la navegació.
No devia ser fàcil agafar el relleu...
L’associació havia estat molt activa però
en desmuntar la passarel·la de varada
d’embarcacions i omplir de sorra les
platges de Caldes es va quedar uns
10 anys gairebé deserta. Els antics
pescadors són patrimoni de l’Associació
i sempre els hem considerat com a part
d’ella. Són socis honorífics tots ells.

Contacte:
Associació de Pescadors
Telf 633 939 342
Platja de la Varada
08393 Caldes d’Estrac
nautic@cncaldetes.com
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I fins al dia d’avui
La nostra filosofia és que aquest sigui un
espai del poble i per al poble. Actualment
som 60 socis, i el 80% són caldencs. Ferse membre només costa 50 euros a l’any.
I entre les activitats que oferim destaquen
els patins catalans i el pàdel surf, però
també caiacs, hobbycat i vaixells de vela
lleugera. Obrim tota la temporada d’estiu
des del 15 de juny fins al 15 de setembre,
i a la nostra caseta comptem amb una
persona que obre tots els dies per a les
activitats de pàdel surf i patí català.
També col·laboreu amb la Creu Roja?
Sí. Col·laborem amb la Creu Roja en la
part de salvament marítim. Tenim una
zodiac que posem a la seva disposició
quan ho requereixen. I ens ajudem en
tot el que es refereix a aquest espai.
Us heu trobat amb alguna
dificultat en aquests anys?
La nostra reivindicació sempre ha estat
la mateixa. Cal tenir una ubicació on
guardar les taules de pàdel surf, vam
demanar la gestió a l’Ajuntament però
el Servei de Costes no acaba de donarnos el permís. Si tinguéssim un espai
per guardar aquest material, podríem
incrementar més els socis del poble.

Moltes. M’agrada involucrar-me
activament en el poble, això m’ha portat
a ser membre de la Junta dels Diables de
Caldes. A part, esportivament parlant,
practico windsurf, pàdel i sobretot
moto de muntanya, amb la que vaig
competir durant alguns anys al Campionat
d’Espanya, i és el sector on treballo i on
ha transcorregut tota la meva vida laboral.
Què li diries a la gent que encara no
coneix l’Associació de Pescadors?
Convidar tothom, especialment
la gent de Caldes, a venir i gaudir
d’aquest espai privilegiat com és el de
l’Associació de Pescadors de la platja
de les Barques. Un entorn idíl·lic com
cap altre. ¡No sabem el que tenim!

