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

@ajcaldetes @andreiacmuller

@oriolamat@carlos–palomar15

Teniu a mans la primera edició d’aquest butlletí que no s’ha distribuït a 
totes les llars del poble amb l’objectiu d’optimitzar recursos i millorar-ne 
la distribució, tal i com s’ha vingut informant des del març.
Volem recordar-vos breument i un cop més, que es pot seguir rebent la 
revista a casa o per correu electrònic, i per a això només cal donar-se 
d’alta a la llista de subscriptors de manera ben fàcil, bé contactant amb 
l’OAC de l’Ajuntament (per telèfon al 93 791 00 05 o de forma presen-
cial) o també a través d’un formulari al web municipal (http://www.
caldetes.cat/portadasubscripcio).
Hem  deixat enrere un mes de setembre protagonitzat per la sempre 
atrafegada tornada a l’escola, i el goig de gaudir tots plegats de la nos-
tra Festa Major, que ens ha deixat molt bones sensacions i imatges per 
compartir.
En aquesta edició hem volgut que l’Escola sigui la protagonista per ex-
plicar com ha estat aquest inici de curs i l’adequació i posada a punt 
d’algunes instal•lacions.
Ja està tancat el programa del desembre amb la Festa Major Petita de 
Santa Llúcia. Com és habitual, ha estat pensada especialment per al 
gaudi dels més petits. Enguany tampoc faltarà el correfoc petit, la cer-
cavila de gegants, l’encesa de l’arbre de Nadal i moltes més activitats, 
entre les quals volem destacar la cursa infantil “Iron Kids”. 
En l’àmbit festiu, cal destacar també que els Reis Mags ja preparen la 
seva arribada i estan oberts a la col.laboració de tothom que hi vulgui 
participar. Necessiten ajuda per a  que tinguem una festa ben lluïda i per 
això us hi volem animar.
Per acabar, volem desitjar-vos a tots un molt bon final d’any i que gau-
dim tots plegats de les festes!
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– eltemadelmes

Els centres d´educació acullen els nous 
alumnes amb il·lusió i empenta

Tot i que el 12 de setembre es van in-
corporar la majoria dels alumnes, com ja 
és habitual els més petits van començar el 
seu període d’adaptació uns dies abans i 
és per això que l’Escola Bressol Municipal 
va obrir les portes el 6, 7 i 9 de setembre. 
Segons la directora, Remei Monge, aquest 
any han tingut més inscripcions, 22 en to-
tal: vuit infants a la classe mixta de quatre 
mesos a dos anys, i 14 a la classe mixta 
que arriba als tres anys.
A l’Escola Sagrada Família són 183 els nens 
que s’han matriculat per fer el curs escolar 
2016-2017. D’aquests, 49 pertanyen al cicle 
infantil i 134 a primària. Natalia Millán, di-
rectora de l’Escola, va encarregar-se de re-
bre els alumnes encoratjant-los a a apren-
dre cada dia, tot recordant les paraules de 
l’entranyable personatge professor Ralla, i 

Un curs nou per estrenar    

per celebrar el primer dia de classe es va 
animar a pares i alumnes a pintar el mur de 
l’entrada a l’escola amb motius que recor-
dessin la felicitat.
Segons Millán, aquest curs “L’escola vol 
que els nens i les nenes de Caldes d’Es-
trac se sentin orgullosos de la seva es-
cola. Per tant, treballem conjuntament 
amb l’Ajuntament, les entitats del poble 
i les famílies per tal de vetllar pel benes-
tar dels nens i les nenes i per tenir una 
escola de qualitat·”. Entre les demandes 
per assolir aquest nivell la directora posa 
de relleu la necessitat d’aconseguir que 
la vetlladora tingui més hores setmanals. 
Actualment en té 12h i resulten insufici-
ents per cobrir les necessitats dels nens 
amb dictamen.

A l’INS de Sant Vicenç la sorpresa va ser 
l’augment d’alumnes matriculats, un total 
de 460 alumnes que, segons el director, 
Enric Torres, suposa un augment del 10% 
de l’alumnat i per això s’ha hagut d’incre-
mentar un grup de batxillerat i un altre 
de 4t d’ESO.

Continua a la pàgina següent >>
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eltemadelmes––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apostant per un sistema educatiu avançat i innovador
L’Escola Sagrada Família ja 
forma part del programa 
Escola Nova 21

Amb aquest programa, es vol aconse-
guir que les aules siguin un lloc ple de 
vida on adquirir experiències i els infants 
esdevinguin els principals agents en el 
procés d’aprenentatge. Davant d’un sis-
tema tradicional d’educació basat essen-
cialment en la transmissió, el projecte 
Escola Nova 21 proposa una metodolo-
gia innovadora on l’objectiu principal és 
dotar els alumnes de les competències 
necessàries per a la seva autonomia, i 
per afrontar els posteriors cicles d’apre-
nentatge.
Aquestes són en línies generals les fites 
que persegueix el programa Escola Nova 
21, creat per la UNESCO i la Fundació Jau-
me Bofill, entre d’altres entitats, i que 
compta amb el suport del Departament 
d’Ensenyament. Actualment ja hi ha 
481 escoles adherides i l’Escola Sagrada 
Família de Caldes n’és una, des que el 
passat 18 d’octubre el Consell Escolar va 
aprovar la proposta per unanimitat.
Gemma Boronat, cap d’estudis del cen-
tre, explica que ja fa uns anys que l’Esco-
la Sagrada Família s’ha anat introduint en 
la forma de treballar que proposa l’Esco-
la Nova 21, donant especial rellevància a 
l’aprenentatge vivencial, com per exem-
ple en la metodologia que l’escola utilit-
za a l’hora de treballar la llengua. Segons 
Boronat, es tracta sobretot d’un canvi en 
la metodologia, canvi que l’escola anirà 
introduint gradualment i amb el suport 
de les 26 escoles impulsores del projecte 
que oferiran formació i materials a través 
de la plataforma d’intercanvi.
No haurien d’existir limitacions quan el 
desenvolupament integral dels infants 

Durant les dues primeres setmanes de setembre la brigada municipal, juntament 
amb una empresa de neteja, van adequar les instal·lacions del centre per garantir 
un bon inici de curs a mestres i alumnes.
La Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública ha realitzat diverses actuacions de mi-
llora a l’Escola Sagrada Família durant les primeres setmanes del mes de setembre 
amb l’objectiu de deixar les instal·lacions a punt per al curs 2016-2017.
Aquestes actuacions han consistit en pintar els exteriors del centre (el pati, els murs 
exteriors de l’escola,  baranes i la porta d’entrada), i rasclar els patis de sorra.
Pel que fa als interiors, s’ha pintat la part central de la primera, segona i tercera 
planta, i en aquesta darrera també s’ha canviat l’enllumenat existent pel tipus LED, 
per a una millora en l’estalvi energètic. 
D’altra banda, s’ha contractat una empresa de neteja per fer un sanejament de totes 
les instal·lacions i polit el terra de la planta baixa. La nova bidella, la Sílvia Molist,  és 
qui s’encarregarà de les tasques de manteniment de l’escola durant el dia a dia. 
Aquestes millores es complementen amb la construcció d’un pàrquing per a bici-
cletes que es va finalitzar durant el mes de juny i la reparació de la caldera que 
permetrà una millor climatització.
En conjunt, una posada a punt de les instal·lacions perquè alumnes i professors 
puguin desenvolupar les seves tasques amb comoditat.

L’Escola Sagrada 
Família, a punt
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Apostant per un sistema educatiu avançat i innovador

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– eltemadelmes

Quan l’art es converteix 
en metodologia

és l’horitzó. Per això l’equip d’educadors 
de l’Escola Sagrada Família ha integrat 
projectes innovadors on l’aprenentatge 
es viu a través de l’art i on l’educació ar-
tística pren una rellevància especial. 
A l’aula de música per exemple, no hi ha 
taules ni cadires. Els nens i nenes aprenen 
de forma vivencial tots els aspectes que 
integren l’educació musical a través del 
cos i d’instruments de percussió. Com? 
Marta Grané, mestra de l’escola i mem-
bre del Grup de treball d’innovació del 
treball d’educació artística de les escoles 
pel CESIRE (Centre de recursos pedagò-
gics específics de suport a la innovació i 

la recerca educativa), és l’encarregada de 
dur-les a terme, amb tota mena de recur-
sos que ajuden els infants a interioritzar 
cada lliçó. Dins de l’assignatura de música 
destaca la participació a Cantània, una 
activitat en la que els alumnes de sisè 
han de preparar una obra cantada que 
s’interpreta a l’Auditori en una actuació 
conjunta amb altres escoles. 
L’escola compta també amb un laborato-
ri d’art, un espai de creació on s’oferei-
xen tot tipus de materials per a què els 
nens puguin fer les seves creacions i on 
col·laboren les famílies i també artistes 
reconeguts.
Sens dubte, però, el laboratori de llum, 
inaugurat fa tres anys, és el més innova-
dor dels projectes. Una aula fosca permet 
als infants experimentar i aprendre a tra-
vés d’activitats on la llum és la protago-
nista, tant la llum negra, que es treballa 
amb materials fluorescents, com la llum 
blanca, que es manipula a través de pro-
jectors i taules de llum. Les aplicacions 
d’aquest laboratori són infinites i ajuden 
els nens a assimilar coneixements d’arts 
plàstiques, però també de llengua i fins i 
tot matemàtiques. 
L’originalitat d’aquest projecte ha cri-
dat l’atenció de tal manera que mestres 
de diferents escoles del Maresme s’han 
apropat a l’escola per conèixer el seu 
funcionament, i CREAMAT (Centre de 
Recursos per Ensenyar i Aprendre Ma-
temàtiques) va demanar a les mestres 
que participessin en el Congrés Català 
d’Educació Matemàtica que organitza 
la FEEMCAT (Federació d’Entitats per a 
l’Ensenyament de les Matemàtiques a 
Catalunya) juntament amb la Universitat 

de Barcelona, que es va celebrar a la ma-
teixa universitat.
Finalment, cal esmentar el darrer dels 
projectes que s’ha començat a dur a ter-
me aquest curs. Es tracta de la incorpo-
ració de l’escola al Grup Experimental 
Plurilingüe que té com a objectiu incre-
mentar l’exposició a la llengua anglesa 
dels alumnes. Per a fer-ho, s’han instau-
rat uns mínims d’anglès a cada àrea. Per 
exemple, en educació infantil, les rutines 
del matí es treballen en anglès.
Iniciatives totes elles destinades a for-
mar els infants en les competències 
que exigeix l’actualitat amb estímuls 
que transformin lliçons teòriques en 
experiències vitals. 
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La crida és ben clara: “Per a 
què et necessitem? Per servir 
entrepans, per vendre núme-
ros, per pintar una paret, per 
imaginar... en definitiva, et 
necessitem per fer més gran 
l’Escola”. La nova junta de 

Més enllà de les aules
L’AMPA posa damunt la taula noves 
iniciatives per fomentar la implicació i 
participació de les famílies amb l’Escola

Llum verda a 
la segona fase 
de rehabilitació 
de l’Escola 

Les obres es duran a 
terme en el període 
vacacional de l’estiu

El projecte integral de rehabilitació de 
l’Escola Sagrada Família avançarà una 
passa més aquest 2017. Està previst que 
durant els mesos de vacances escolars 
de l’estiu s’iniciïn les obres que correspo-
nen a la segona fase del projecte execu-
tiu general del centre.
Les obres d’execució que s’han de desen-
volupar en aquesta fase, que contempla 
diferents actuacions, són: el reforç de les 
plaques de revestiment de façanes, subs-
titució de fusteries practicables, feines de 
manteniment d’elements metàl.lics exte-
riors, l’actuació de millora del comporta-
ment tèrmic de l’edifici, i la rehabilitació 
integral de revestiments, sanitaris i instal.
lacions dels serveis. Aquests treballs són 
la continuïtat de les obres realitzades en 
la fase inicial i es duran a terme amb una 

subvenció de la Diputació de Barcelona de 
les meses de concertació.
La rehabilitació de l’Escola, en tant que 
element clau del projecte educatiu és 
una aposta decidida de l’equip de govern 

de l’Ajuntament i un projecte transversal 
que engloba totes les àrees. Segons l’al-
caldessa, Rosa Pou, “Volem una escola 
digna i anirem fent les passes necessàri-
es per aconseguir-ho”. 

l’AMPA creada a principis del 
mes d’octubre vol fomentar 
la participació de les famílies 
dels alumnes en el projecte 
educatiu que impulsa l’Escola 
Sagrada Família i alhora esta-
blir nous vincles i més cohesió 
entre tots els membres de la 
comunitat educativa (profes-
sors, alumnes i famílies dels 
alumnes).
Per això, en aquest inici de 
curs la junta s’ha organitzat en 
cinc comissions que donaran 
un suport pràctic i específic a 
l’Escola. Aquestes comissions 
són: comunicació, menjador, 
extraescolars, festes i sorti-
des, manteniment de l’edifici 
i materials didàctics, i estan 
obertes a la participació dels 
pares que hi desitgin col-
laborar.

Més enllà de l’organització de 
la pròpia entitat, durant el mes 
d’octubre a les reunions de la 
junta no han deixat de bullir 
les idees per fixar un calenda-
ri d’activitats pensades per al 
gaudi de tota la família. El pri-
mer tast ja es va poder assabo-
rir a la festa de la castanyada, 
on les famílies van treballar 
plegades per fer una festa ple-
na d’activitats lúdiques, com el 
taller de maquillatge i el pas-
satge del terror. Aquest només 
ha estat l’inici d’un any que 
promet sortides, xerrades, ac-
tivitats d’intercanvi i molt més.
També cal destacar l’activitat 
que desenvolupen des de fa 4 
anys un grup de pares i mares 
dins la comissió d’educació. La 

seva tasca gira al voltant de 
tres aspectes, tal i com explica 
Karolien Coopman: en primer 
lloc generar debat en relació 
amb l’educació a través de 
cinefòrums i xerrades com la 
que es va celebrar sobre la 
innovació pedagògica i en la 
qual van participar diferents 
centres educatius. Un segon 
aspecte són les assemblees 
amb alumnes per recollir les 
seves propostes i inquietuds i 
en la mida del possible dur-les 
a terme tal i com s’ha fet amb 
el pàrquing de bicicletes. Fi-
nalment també promouen ac-
tivitats participatives com la 
pedalada que es va dur a ter-
me el curs passat i que també 
tenia una vessant solidària.
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actualitat via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Balanç positiu 
de l’actuació 
de la brigada 
durant l’estiu

7

Finalitzades les escales d’accés 
a la platja dels Tres Micos
Durant el mes de setembre es van finalitzar els accesoos a la platja dels Tres Mi-
cos i a la zona del parc infantil. Tal i com s’informa des de la Regidoria de Via Pública 
i Serveis Urbans, l’obra ha consistit en refer l’escala amb la inclinació que marca la 
llei i utilitzant un recobriment de fusta per als esglaons.

El servei de la brigada es va reforçar 
entre el 15 de juny i el 15 de setembre 
per fer front a l’increment d’usuaris a 
les platges de Caldes d’Estrac.
En primer lloc es va modificar el siste-
ma de col·lecta, augmentant els dies de 
recollida dels residus que es destinen al 
reciclatge.
D’altra banda també es va modificar el 
recorregut habitual, fent un itinerari es-
pecial per atendre les necessitats de les 
guinguetes.
Aquests canvis efectuats des de la Re-
gidoria de Via Pública i Serveis Urbans 
han garantit una recollida òptima de la 
brossa, mantenint la qualitat de la via 
urbana així com de les instal·lacions 
d’oci públiques.
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actualitat medi ambient/via pública––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unint esforços per fer 
front a la lluita contra el 
tomicus i la sequera

L’Ajuntament de Caldes ha fet seu el 
compromís amb la lluita per fer front als 
dos agents esmentats, la sequera i les 
plagues. Es per això que Miquel Gonzá-
lez, regidor de Medi Ambient, ha partici-
pat en sessions de treballs per definir un 
pla estratègic preventiu i de restabliment 
dels arbres afectats a la vila de Caldes. Cal 
destacar que també es va encarregar un 
estudi específic sobre el parc Muntanyà a 
la Diputació de Barcelona per poder de-
terminar les causes i solucions possibles i 
que ja s’ha finalitzat. En aquests moments 
s’estan demanant les ajudes necessàries a 
la Diputació de Barcelona a través de l’as-
sociació de propietaris per fer l’aclariment 
de la massa de pins del parc. 
D’altra banda, el passat dimarts 4 d’octu-
bre, Òscar Baró, regidor de Turisme i Pro-
moció Econòmica, va participar com a re-
presentant de l’Ajuntament de Caldes en 
el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal 
del Maresme on es va presentar un in-

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac participa en les reunions de treball proposades pel Consell Comarcal 
del Maresme per fer front a la plaga i a la sequera que ha afectat a les zones de bosc del Maresme

Nova crida al civisme
Continuen les pràctiques abusives amb el mobiliari urbà de Caldes

Durant els mesos de setembre i octubre s’han realitzat vàries denúncies sobre les 
destrosses que han patit les instal·lacions públiques de la vila de Caldes. Entre aques-
tes destaca especialment el trencament de la barca que descansa a la plaça de les 
Barques, un símbol de la vila i patrimoni de tots els caldencs. També es van detectar 
baranes trencades a l’espai reservat per als gossos a l’esplanada de Can Muntanyà que 
han representat molèsties per a tots els usuaris d’aquest lloc. 
En ambdós casos la brigada municipal ja ha fet les reparacions oportunes però des de 
l’Ajuntament volem reiterar la crida a tots els ciutadans per tal que respectin els espais 
públics que són de tots, i un cop més, demanar que qualsevol veí que pugui presenciar un 
fet incívic, ho denunciï a la policia local o bé truqui al 112, per evitar que es torni a repetir.

forme sobre l’afectació de la sequera del 
tomicus al Maresme.
Es calcula que el mes de juny del 2016, 
hi havia entre un 25-30% de zones afec-
tades que suposa unes 1.800 ha, de les 
quals s’ha valorat que 300 estan total-
ment afectades. Segons l’informe també 
hi ha entre un 50 i un 70% de zones vul-
nerables, el que suposa unes 4.000 ha.
Segons els tècnics, les causes són degu-
des al canvi climàtic (les pluges han estat 

inferiors al 10%, s’han produït sequeres 
prolongades, i les temperatures han estat 
més altes), també s’esmenta el fet de que 
hi ha una densitat excessiva de peus d’ar-
bres per hectàrea, i molts sòls són prims 
i estan en pendent. Els agents principals, 
per tant, de la situació actual dels boscos 
han estat la sequera i també els agents 
patògens (tomicus, processionària del pi, 
fongs...)
Aquesta situació provoca que hi hagi un 
increment del risc d’incendi forestal, de 
l’erosió, les inundacions (degut a l’incre-
ment d’aigua acumulada en rieres col-
lapsades), i un increment de les zones 
afectades per l’atac dels patògens i la 
persistència de la sequera.
Davant aquests fets des del Consell Co-
marcal s’ha determinat una sèrie d’actua-
cions que s’aniran duent a terme abans de 
l’estiu i que consisteix en l’eliminació dels 
arbres malalts i els morts, prendre mesu-
res preventives com dur a terme aclarides 
en els arbres i potenciar els alzinars.
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actualitat medi ambient/via pública–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– actualitat joventut–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La creació d’una entitat que representi 
els joves va ser una de les propostes més 
valorades durant l’assemblea oberta per 
als joves que es va celebrar el passat 8 de 
setembre i que tenia com a objectiu do-
nar veu als nois i noies de Caldes perquè 
puguin expressar les seves inquietuds tot 
fomentant la seva participació en els es-
deveniments de la vila.

Els joves prenen la iniciativa 
L’assemblea oberta celebrada el 8 d’octubre posa 
de manifest les diferents inquietuds i propostes 
dels joves de cara al curs 2016/2017

Taller de cuina realitzat el febrer del 2016

Amb la creació d’aquesta entitat o Consell 
de Joves l’objectiu és el de realitzar activi-
tats per als joves com festes, xerrades, ex-
cursions, etc. així com potenciar el diàleg i 
el contacte entre aquesta nova associació 
i la resta d’entitats del poble de manera 
que es crei una xarxa comunicativa de la 
que els joves en formin part.
Un altre dels temes debatuts durant la 
reunió va ser la Festa Major i les possi-
bilitats d’implicar-s’hi, tal i com ja es va 
fer a la darrera edició amb l’organització 
de la “Barrakaldes” (la nit jove alternati-
va que promovia l’oci saludable amb una 
barra de còctels sense alcohol), o amb 
noves activitats per al públic infantil i ju-
venil. També es van posar sobre la taula 
algunes idees que podrien dur-se a terme 
durant la propera Festa Major Petita, es-
pecialment a l´anomenada nit jove.
No van mancar tampoc propostes per a 
l’Espai Jove, com la celebració de festes 

populars, l’organització de competicions 
juvenils esportives com l’skate, la promo-
ció de xerrades i tallers sobre temes d’ac-
tualitat o l’adquisició de nous materials.
Després d’aquesta primera posada en 
comú, els participants continuaran reu-
nint-se per treballar en les diferents línies 
fins acabar de definir les propostes i con-
vertir-les en una realitat.

L’Espai Jove bull 
d’activitat. Mil 
i una propostes 
pensades per i 
amb els joves
El curs 2016-2017 ha començat amb 
empenta a l’Espai Jove, amb un horari 
adaptat als usuaris, d’acord amb les se-
ves necessitats i demandes. A dia d’avui 
l’equipament obre de dimecres a dissab-
tes, de 17h a 20h, i amplia l’horari fins les 
20:30h els divendres i dissabtes.

Què es pot trobar dins l’Espai Jove?
Tota l’activitat que programem des de 
l’Àrea de Joventut surt de l’anàlisi i diag-
nosi de la realitat juvenil que s’ha dut a 
terme en el municipi. A partir d’aquesta 
anàlisi s’ha programat el projecte marc 
“Reacció Jove” que, tal i com indica el seu 
propi nom, persegueix l’objectiu de que 
els joves reaccionin davant la situació so-
cial, econòmica i cultural que viu el país, i 
es transformin en agents actius de canvi 
social, a través de la seva participació.
“Reacció Jove” engloba multitud d’accions 
i activitats, adreçades a diferents perfils 
de joves però, sobretot, adreçades a do-

nar resposta i a facilitar les eines i recur-
sos que permetin millorar la situació actu-
al de la població juvenil. Per això, des de 
l’Àrea de Joventut s’aposta en especial per 
aquelles accions i activitats dels àmbits 
formatiu i ocupacional.
L’Espai Jove, en concret, és l’equipament 
de referència per a tots els joves de Cal-
des on, a més de la sala d’estudis, també 
s’ofereix un espai d’oci amb jocs, taula de 
tennis – taula, futbolí... i ordinadors amb 
connexió a internet.
Considerem l’Espai Jove com un punt de 
trobada de la població juvenil on, tots els 
joves hi tenen cabuda i, on poden formu-
lar les seves propostes i inquietuds.

Actualment, entre les 17h i 18h s’ofereix 
reforç escolar a tots aquells joves que ho 
necessitin i s’ofereix orientació i assesso-
rament dins la mateixa aula d’estudi.
També cal destacar que recentment s’han 
creat dos grups d’idiomes: els dimecres 
de 19h a 20h es fa un taller d’alemany i 
els dijous de 19h a 20h un taller d’anglès, 
ambdós oberts a tots els nivells.
Estigueu atents a totes les activitats, ta-
llers, cursos i altres propostes que s’orga-
nitzen des de l’Àrea de Joventut que es 
difonen a través dels diferents mitjans de 
comunicació locals i de les xarxes socials. 
Participa i activa’t!
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El 3 i 4 d’octubre la 
ciutat alemanya va fer la 
presentació oficial de la 
cervesa davant un important 
nombre de persones

La cervesa creada el 2015 fruit de l’amistat de Rüdiger Renno 
i Andreas Hipp, actuals propietaris del producte, amb la vila de 
Caldes es va afiançant cada cop més a Alemanya.
Així es va poder palpar durant l’acte de presentació oficial que 
va tenir lloc el passat 3 d’octubre a la ciutat de Zwenkau amb 

Zwenkau i Caldes d’Estrac 
estrenyen llaços al voltant de 
la cervesa Caldes Vaizen 

D’esquerra a dreta: Rüdiger Renno, Holger Schulz, Rosa Pou, Toni Suñé, Erwin Linnenbach i 
Andreas Hipp

PROPOSTES COMERCIALS

PA I CAFÈ:
FLECA, PASTISSERIA I ESMoRZARS 
PER A ToTS ELS GuSToS

Adreça: Carrer Sant Josep, 14 · 03893 Caldes d’Estrac
Telèfon: 93 791 32 70
Horaris: Obert tots els dies.
Hivern (De 7:30h a 12:30h i de 17:30h-20h)
Estiu (De 7h a 14h i de 17:30 a 20:30h)

L’olor del pa calent i de croissants anima el carrer Sant Josep 
tots els matins. Ja fa gairebé 9 anys que l’establiment Pa i Cafè 
està en marxa i des del mes d’agost s’hi estan fent reformes i 
noves propostes de la mà de la Cati, la Rita i la Jana.
A més dels esmorzars tipus granja amb entrepà, suc, cafè, 
refresc o pastisseria, al Pa i Cafè els clients poden trobar 
diferents tipus de pa: amb cereals o llavors i perfectament 
compatibles amb les dietes. Una altra de les especialitats de 
la casa són les coques de Llavaneres, de poma o de cabell 
d’àngel, i com no, la pastisseria fresca i selecta.

Entre les iniciatives més destacades del Pa i Cafè, cal esmentar 
l’elaboració del menú “Cuida’t” que proposa un menjar sa i 
saborós per gaudir del paladar sense descuidar la salut, i que es 
promocionarà a Sige Sports i al Balneari Caldes d’Estrac. D’altra 
banda també es crearà un lloc perquè els artistes locals puguin 
exposar les seves obres. 

l’original parc d’atracció de Belantis com a escenari. L’acte va 
comptar amb la presència de l’alcalde de Zwenkau, Holger 
Schulz, l’alcaldessa de Caldes d’Estrac, Rosa Pou, convidada 
especialment per a l’ocasió, la responsable política del districte 
Gesine Verano, els impulsors de la iniciativa: Renno i Hipp, el 
propietari del parc d´atraccions, Erwin Linnenback, i Toni Suñé, 
restaurador de Caldes d’Estrac. Entre el públic, representants 
comercials, restauradors i empresaris del sector interessats en 
el jove producte.
La simbòlica signatura de la relació 
d’amistat entre Caldes d’Estrac, 
Zwenkau i Caldes Vaizen al mateix 
parc Belantis va concloure l’acte que 
va resultar un èxit i que va donar peu 
a plantejar projectes futurs com el de 
la possibilitat de produir la cervesa 
de forma artesanal a Caldes d’Estrac. 
D’altra banda també va formalitzar 
el desig de que els llaços d’amistat 
que han nascut entre persones de les 
dues poblacions acabin convertint-se 
en un pont que teixeixi una relació 
entre els dos pobles.
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Caldes d’Estrac participa a la XII Fira de l’Aigua 
i del Benestar de Caldes de Malavella

El 2 d’octubre es va celebrar la XII Fira de l’Aigua i del 
Benestar de Caldes de Malavella que en aquesta edició 
estava dedicada a aprofundir en la història del termalisme, 
tot recuperant l’essència del passat romà.
Les Viles Termals de Catalunya van ser-hi presents dins 
l’estand de Catalunya Termal des d’on es van oferir activitats 
que permetien conèixer les propietats beneficioses de les 
aigües mineromedicinals.
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac també va participar 
col·laborant amb l’organització, tot acomplint l’objectiu de 
donar visibilitat a les propietats de les aigües i als atractius 
de la vila de Caldes d’Estrac.

La iniciativa va aplegar nombroses activitats 
sota el títol: “El Termalisme a Caldes: des 
de l’època romana fins a l’actualitat”

Els Reis Mags de l’Orient 
comencen a preparar 

la seva arribada

Els Reis Mags de l’Orient ens han trucat per 
avisar-nos que ja s’estan preparant per ve-
nir cap a Caldes i, per poder-ho tenir tot a 
punt ens cal la vostra ajuda i col·laboració.
Els volem rebre amb unes carrosses ben 
guarnides,per això necessitem que ens aju-
dis a aconseguir-ho.
Saps pintar? Treballar la fusta? Ets un 
“xispes” amb l’electricitat? Ets creatiu/va? 
T’agrada cosir? Ets un “manetes”?

I, si tens més de 10 anys, t’agradaria acom-
panyar els Reis a les seves carrosses?

Contacta amb l’Àrea de Cultura al correu:
cultura@caldetes.cat  o bé a través del telè-
fon 937910005 i fes-nos saber les següents 
dades:
-Nom i cognoms
-Edat
-Telèfon de contacte
-Habilitats

Us hi esperem!!!

La Fira ha fet enguany un pas endavant amb un augment de 
públic i amb un canvi en la ubicació. En aquesta ocasió els estands 
es van situar més a prop del nucli històric de la vila, de manera 
que les Termes Romanes, el Castell de Caldes i els Jardins de les 
Termes Romanes van crear un escenari incomparable.

La vuitena edició del Mercat de Segona Mà celebrada a 
Caldes el diumenge 23 d’octubre va reunir més de 70 parades, 
esdevenint l’edició amb més popularitat des de que es va 
començar a fer aquesta iniciativa.
Tot i que el mal temps va dificultar la realització dels tallers 
infantils, la varietat d’oferta de roba, joguines i coses per la llar 
a preus molt assequibles va aconseguir atreure força públic 
durant tot el matí. Cal destacar la implicació dels caldencs 
que van llogar 16 de les parades, entre elles l’AMPA, amb 
una paradeta posada amb l’objectiu d’aconseguir fons per al 
viatge de final de curs de sisè i Il·lusions Solidàries, entitat 
dedicada a la restauració i donació de joguines.
Després del nou èxit assolit en aquesta edició, organitzada 
principalment per l’Àrea de Promoció de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i de Serie B Market, està prevista que la 
novena edició tingui lloc durant la primavera del 2017.

El Mercat de Segona 
Mà omple l’esplanada 
de Can Muntanyà 
amb 70 parades



12

Caldes viu amb intensitat la Festa Major
Des de La Dormida fins a l’acte oficial de la Diada, la darrera edició de la Festa Major ha 
comptat amb una nombrosa participació en tots els actes i activitats, i ha deixat el record 
d’uns dies viscuts amb l’entusiasme i la implicació de tots els veïns i veïnes i en especial 
de les entitats.
Acollida remarcable han tingut les iniciatives i propostes que s’han dut a terme per primer 
cop aquest any com la idea de recuperar el sopar popular a la Riera, el “Barrakaldes”, el 
teatre a la fresca i el tobogan d’aigua infinit pensat per al gaudi de grans i petits.

12
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Aquest any ha estat la Colla de Geganters i Grallers de Caldes 
d’Estrac l’encarregada d’iniciar els actes centrals de la Festa Major 
de Caldes d’Estrac en honor al 50è aniversari dels capgrossos.
El divendres 2 de setembre a les sis de la tarda, la colla es va reunir 
a la plaça de les Barques per iniciar un recorregut  batejat com a 
“cerca-brindis”.  Acompanyats per The Hat Hausen Elàstic Band, una 
orquestra emmarcada dins del més pur estil dixieland, van omplir 
els carrers amb un cercavila popular que va transcorre pel parc Joan 
Maragall, la Riera, el carrer Sant Pere, el carrer Sant Josep, el Camí 
Ral, el Carreró, la Riera, el carrer Santema i la plaça de la Vila.
A la plaça de la Vila, els capgrossos van fer un ball amb la música 
de la Gironella. Jordi Vergés, membre de la Colla de Geganters i 
Grallers de Caldes d’Estrac, va llegir un pregó ple d’humor on va 
encomiar a tothom a gaudir de la Festa Major tot destacant que “hi 
ha dues coses que ens salven la vida: estimar i riure. Si en tenim una 
d’aquestes serem feliços, si en tenim les dues, invencibles!”.

Els capgrossos i els 
geganters: protagonistes 
del brindis de Festa Major 

La Colla de Geganters i Grallers de Caldes 
d’Estrac va celebrar el 50è aniversari dels 
capgrossos amb un original cerca-brindis

A continuació, Rosa Pou, l’alcaldessa de Caldes, també va dirigir 
unes paraules als assistents desitjant que tothom es fes seva la 
Festa Major. Amb les copes aixecades, aquest cop serigrafiades 
amb un motiu que al·ludia al 50è aniversari dels capgrossos, tothom 
va respondre brindant amb cava i els Diables d’Estrac van acabar 
d’arrodonir l’acte amb una traca final.

La Fabriqueta va ser l’escenari on l’entitat 
caldenca Amics del Teatre va condensar 
els seus 20 anys d’experiències, trobades 
i espectacles perquè tothom en pogués 
fer un tast. 
La mostra es va poder visitar durant tot 
el dissabte. A la sala principal, es podien 
veure els pòsters d’algunes de les obres 
teatrals més emblemàtiques, una crono-
logia de tota l’activitat de l’entitat i un 
recull de tots els fulletons i tiquets de les 
92 sortides organitzades per l’associació 
en aquests 20 anys.
Però l’acte central es va realitzar a les 
12:30h amb la projecció d’un audiovisual 
realitzat especialment  per a l’ocasió, on 
s’explicava el funcionament de l’entitat, 
al mateix temps que s’animava a tot-
hom a participar-hi.
A continuació l’alcaldessa de Caldes, Rosa 
Pou, va dirigir unes paraules a tots els 
presents tot destacant la tasca realitzada 
per Amics del Teatre, de la qual ha pogut 
gaudir com a usuària. Al seu torn, Maria 
Àngels Ruzafa, fundadora de l’entitat, va 
fer un repàs de la història d’Amics del Te-
atre, tot recordant algunes de les anècdo-
tes més entranyables, com les estrelles 
de l’obra del Petit Príncep que més d’un 
es va guardar com a record. 

20 anys gaudint de l’espectacle
Amics del Teatre va celebrar el dissabte 10 de setembre 
el seu 20è aniversari amb una mostra i un espectacle 
de swing emmarcats dins de la Festa Major

Fotografies: Marta Huertas

El brindis amb cava i una degustació al 
pati de la Fabriqueta van concloure l’ac-
te que va comptar amb una nombrosa 
participació.
Com ja va anunciar la Maria Àngels Ru-
zafa, fundadora de l’entitat Amics del 
Teatre: “volem que per al 20è aniversari 
de l’entitat, sigui el teatre el que vingui 
a Caldes en lloc de fer una excursió cap 

al teatre com acostumem a fer“. Dit i fet, 
el dissabte 10 de setembre a les 22h les 
“Divinas” van oferir una encisadora actu-
ació emmarcada en l’època del swing que 
va captivar els cors de tots els assistents. 
Amb totes les entrades venudes l’espec-
tacle va resultar un èxit.

Amics del Teatre, tal i com es va acor-
dar amb l’Àrea de Cultura, ha col·laborat 
activament en diversos actes de la Fes-
ta Major d’enguany, com el brindis de 
Festa Major, la gestió del bar de Festa 
Major del 2 de setembre i l’organització 
de l’espectacle “Divinas - Piano Tour”. La 
recaptació aconseguida per l’entitat en 
aquests actes, que ascendeix a un total 
de 3.580,94€, s’ha ingressat íntegra-
ment a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
per tal d’ampliar la partida pressupostà-
ria “Actes i Festes” del pressupost vigent 
i, potenciar així l’organització de noves 
propostes i activitats culturals.

Les “Divinas”  van omplir 
el Parc Can Muntanyà 
captivant tots els assistents
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Amb un acte sobri i solemne l’Ajuntament, les entitats de 
Caldes i els grups polítics municipals es van unir a les mani-
festacions en honor al president màrtir Lluís Companys el 15 
d’octubre, dia en què s’acomplia el 76è aniversari del seu afu-
sellament al castell de Montjuïc.
Rosa Pou, l’alcaldessa de Caldes, va iniciar els parlaments amb 
el poema de Ventura Gassol escrit en homenatge al president, 
“No digueu que ell és mort”, convidant els presents a mantenir 
viu el record d’aquell que va lluitar pels drets de Catalunya. A 
continuació, Mercè Loire, en representació de l’assemblea terri-
torial de l’ANC va llegir el manifest a la memòria de Companys, 

Caldes ret homenatge al president Companys 
en el 76è aniversari del seu afusellament

L’acte va tenir lloc el dissabte 15 d’octubre a les 12 del migdia al 
monument a Companys situat a l’entrada del cementiri

en el qual s’exigeix que es declarin nuls els judicis criminals del 
franquisme, i també que s’aturin els “procediments legals il-
legítims contra la presidenta del Parlament Carme Forcadell, el 
president Artur Mas, el conseller Francesc Homs i les conselleres 
Irene Rigau i Joana Ortega, l’alcaldessa de Berga Montse Ventu-
rós i el regidor de Vic Joan Coma”.
Les ofrenes florals de les entitats Amics del Bonsai, Arrels Cul-
tura i l’ANC, dels partits municipals ERC, PDC, PSC i de l’Ajunta-
ment, van precedir el cant de l’himne d’Els Segadors per part de 
tots els assistents, que va concloure l’acte.

Escalfant motors per a la Festa Major 
Petita i les festes nadalenques

L’encesa de l’arbre donarà el tret de sortida a les celebracions 
que enguany estaran dedicades als més petits de la família

Aquest any els infants seran els protagonistes indiscuti-
bles de la Festa Major Petita i les festes nadalenques. La 
programació cultural oferirà tot tipus d’activitats dirigides 
al públic més jove amb novetats com és el taller de cuina 
nadalenca: “Llepa’t els dits per Nadal” amb receptes ap-
tes fins i tot per a celíacs. També per primer cop, la cursa 
Ironkids es celebrarà en aquestes dates, i no mancarà la 
música gràcies al concert solidari que es farà en benefici 
de la Marató de TV3.
Cal destacar també les propostes festives de les diferents 
entitats col·laboradores. El grup de pares i mares de sisè 
curs de l’Escola posarà en marxa un cinema infantil amb 
l’objectiu de recaptar fons per al viatge de fi de curs. D’al-
tra banda la Biblioteca Can Milans ha preparat diferents 
tallers ambientats en el Nadal i com cada any també cele-
brarà el sorteig d’una panera de llibres. Finalment el Club 
de Petanca celebrarà la tradicional tirada del pernil.
Per descomptat es tornaran a celebrar les activitats 
més tradicionals com l’encesa de l’arbre, el cercavila de 
gegants, el correfoc, fer cagar el tió, i al gener tothom 
podrà unir-se a la rebuda especial que es farà a Ses Ma-
jestats els Reis d’Orient.
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Carla Escrich, patinadora del CPA de 
Caldes assoleix la 6a posició al Campionat 
Mundial de Patinatge Artístic 

Una fita important per a 
la patinadora, el club i el 
poble de Caldes, que han 
estat presents per prime-
ra vegada a un Mundial 
de Patinatge Artístic i  on 
la Carla Escrich acompa-
nyada pel seu tècnic, Al-
bert Trilla, hi va tenir un 
paper destacat.
La competició es va ce-
lebrar entre el 2 i el 4 
d’octubre a Novara, Ità-
lia, i va comptar amb la 
presència de Joan Baró, 
primer tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament de Caldes que va assistir 
en representació de l’Ajuntament convidat 
i per cortesia de la Federació Catalana de 
Patinatge i del CPA de Caldes.
Els últims 2 anys Escrich havia assolit ar-
ribar als Europeus de Patinatge Artístic 
(2014 Eslovènia i 2015 Itàlia) on va compe-
tir al seu màxim nivell demostrant el seu 
potencial i a la vegada agafant experiència 
per afrontar les futures competicions In-
ternacionals, amb un objectiu clar per al 
2016: el Mundial a Novara.
Segons Eduard Casals, president del CPA 
de Caldes: “Aquest recorregut ha compor-

La caldenca va afrontar el Mundial 2016 amb un 
programa curt preparat especialment per a l’ocasió

tat molta feina, organització, preparació, 
esforços  i el suport de molta gent per po-
der assolir i gaudir d’aquest moment amb 
la Carla al capdavant”.
Entrenaments, tecnificacions, competicions, 
fins i tot preparar una nova coreografia per 
al programa curt que va ser especialment 
dissenyada per a l’ocasió. És així com va ar-
ribar el moment, el 2 d’octubre, i la calden-
ca va debutar al Mundial 2016 amb el seu 
nou programa curt amb la coreografia d’en 
Jaume Pons. Segons el club “va ser emotiu, 
elegant, enlluernador”. En la part tècnica va 
fer unes petites errades amb el combinat de 

triple salchow i en el doble axel però amb 
excel·lents piruetes, que la van portar fins la 
10a plaça i a competir pel pòdium.
El 4 d’octubre va executar el programa llarg 
on va oferir una actuació espectacular amb 
alguna petita errada però un doble axel excel-
lent, un triple salchow perfecte i unes pirue-
tes impressionants que li van atorgar el sisè 
lloc en la classificació final en el Campionat, 
dins la categoria Júnior. Una posició merescu-
da i lluitada tal i com expliquen des del CPA 
de Caldes. Per a l’equip del CPA de Caldes 
la valoració ha estat més que positiva, no 
només per haver aconseguit participar en 
el mundial, sinó que la patinadora, sota les 

Futsal Caldes d’Estrac estrena la 
temporada amb un bon resultat

L’equip sènior del Club va guanyar amb un 2 a 6 en 
el seu primer partit fora de casa contra el Parets

El Vinti7 Caldes d’Estrac ha començat la temporada amb força. A finals de setembre 
ja van reiniciar els entrenaments i el passat diumenge 9 d’octubre van obtenir la pri-
mera victòria davant del Parets, amb un 2 a 6, on va destacar el joc dels nous fitxat-
ges: Albert Benet, Kevin Blas i Íñigo Rueda. En el segon partit jugat a casa, també van 
aconseguir fer-se amb el marcador per 6 a 0 contra el Broncesval CFS Montcada “B”.

directrius del seu tècnic, ha demostrat la 
seva vàlua amb unes actuacions d’una gran 
qualitat tècnica, estil i elegància damunt la 
pista que l’han dut fins a aquesta merescu-
da 6a plaça.
D’altra banda, el Club de Patinatge vol 
agrair el suport de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, dels socis del Club (pares, mares i 
esportistes), dels col·laboradors, dels tèc-
nics del club i dels pares de la Carla, així 
com dels caldencs i caldenques que amb 
les seves mostres contínues de suport  i 
ànims rebuts en els dies previs a la com-
petició han donat l’empenta definitiva per 
afrontar el Mundial: “Hem gaudit d’una 
gran experiència i seguirem en la lluita per 
tornar a ser-hi el 2017 amb el suport de tot-
hom. Un somni fet realitat” conclou Casals.
Dissabte 22 d’octubre Rosa Pou, alcaldes-
sa de Caldes d’Estrac, juntament amb els 
representants de tots els partits munici-
pals que formen el consistori, va entregar 
una placa commemorativa a la Carla Es-
crich, “Per la seva constància, dedicació 
i per haver fet arribar tan lluny el poble 
de Caldes d’Estrac”. Durant l’acte, el Club 
de Patinatge de Caldes d’Estrac també va 
agraïr el suport de l’Ajuntament amb un 
obsequi. 
Els lliuraments van finalitzar amb un petit 
refrigeri per a tots els assistents.
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l’ajuntamentinforma––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ajuntament estudiarà tots els casos relacionats 
amb el cobrament de la taxa del clavegueram 

Tots els ciutadans que hagin rebut una comunicació de 
cobrament de la taxa de clavegueram (que són un total 
màxim de 42 ciutadans) poden dirigir-se a les oficines de 
l’Ajuntament des d’on s’estudiarà cada cas.
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac informa que l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb in-
formació de la Gerència Regional del Cadastre de Catalu-
nya, està duent a terme la gestió i recaptació de la taxa 
del clavegueram amb l’emissió de rebuts amb caràcter 
retroactiu amb les dades de la revisió cadastral que es 
va iniciar l’any 2013-2014 i la informació de l’empresa de 
subministrament d’aigua Sorea.
Cal aclarir que aquesta operació s’ha fet sense que l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac n’estigués al cas i sense que 
n’hagi gestionat res directament. És per això que des de 
la Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública s’informa els 

afectats que el govern municipal mirarà tots els casos un 
per un, i que desconeixia que s’havien iniciat els tràmits 
per al cobrament. Cal destacar que aquests cobraments 
vénen derivats de la darrera revisió cadastral, gestionada 
durant l’anterior govern.
Per tant, es recomana a tots els ciutadans que hagin re-
but aquesta comunicació de cobrament que es dirigeixin 
a l’Ajuntament, des d’on s’estudiarà cada cas i s’assesso-
rarà a cada ciutadà i si hi ha persones que ja han pagat la 
taxa del clavegueram amb el rebut de l’aigua, es procedirà 
a fer-ne la reclamació oportuna.
A la noticia de la web municipal, podeu trobar l’acord del 
Ple de 2009 on s’especifica la delegació a la Diputació de 
Barcelona de la facultat de gestió i recaptació de la taxa del 
clavegueram (en el supòsit que no es cobri per SOREA amb 
el rebut de l’aigua), entre d’altres (pàgina 3, acord tercer)”.

Cal 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.

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: 

a 23/1/16:

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 €

a 22/4/16:

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 €

a 21/12/15:

4.174.966,27 €

988.454,92 €

2.115.190,02 €

1.356.408,15 €

293.583,05 €

111.595,44 €

353.604,28 €

a 22/6/16:

3.939.557,61 €

496.845,86 €

3.046.188,09 €

2.373.440,97 €

290.283,05 €

25.419,54 €

357.044,53 €

a 21/10/16:

3.685.406,39 €

432.937,51 €

2.010.336,15 €

1.411.591,89 €

226.062,73 €

15.631,97 €

357.049,56 €

a 29/8/16

3.767.389,16 €

290.597,57 €
2.420.264,98 €

1.821.671,14 €

226.062,73 €

25.316,08 €
347.215,03 €

5.000.000

3.000.000

1.000.000

4.000.000

2.000.000

0

4.500.000

2.500.000

500.000

3.500.000

1.500.000

23/01/16 22/04/16 22/06/16 29/08/16 21/10/16

n  Deute a llarg termini

n   Creditors (deute amb 
proveïdors i administracions 
públiques)

n Deutors (total)

L’Apunt
econòmic
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lesrecomanacionsdecanMilans––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Más allá del 
cielo azul
Emília Illamola 
Ganduxé (NOVEL·LA)
Esparraguera: Nova 
Casa, 2016.

Más allá del cielo azul és una 
història circular, un camí ima-
ginari però real alhora que 
emprèn l’Estela per fugir d’un 
conflicte que no sap com re-
soldre. I des d’aquest món in-
terior en el que lluita per no 
enfonsar-se, es va adaptant 
paulatinament als canvis de 

rutina que li imposa el nou escenari pel qual transcorre la seva vida. L’es-
forç per controlar el gir que ha modificat la seva realitat es transforma en 
l’oportunitat per entaular relació amb el seu entorn, i les incògnites que 
l’han impulsat a replantejar-se el que li està passant es van aclarint. 

emília illamola (Argentona, 1953) ha estat vinculada al món del llibre des 
del 1974 fins al 2011, primer a Cap Gros, botiga de llibres, i després a la 
coneguda llibreria Robafaves de Mataró, de la qual en va ser cofundadora. 
Recentment ha publicat la recopilació de prosa poètica Fraccions (Viena 
Edicions, 2012), i les novel·les Joc de Llunes (Nova Casa Editorial, 2014) i Una 
certa onada (Quorum Llibres, 2015). Más allá del cielo azul és la tercera 
novel·la d’aquesta vocació literària que està desenvolupant actualment.

el Museo de 
los pequeños 
grandes inventos
Jaume Copons i Laia 
Fortuny (INFANTIL)
Barcelona: Beascoa, 2015.

La roda, el telescopi, la màqui-
na de vapor, l’avió o l’automòbil 
van ser grans invents que van fer 
avançar la humanitat, però, qui va 
inventar el io-io, el xiclet o el mo-
nopatí? I la bicicleta o les tiretes? 
Quan van aparèixer les primeres 
videoconsoles, les aspiradores o 

els sandvitxos? T’has preguntat alguna vegada què passaria si no existissin les 
cremalleres o els botons? O si algú no hagués inventat el bolígraf? Descobreix 
d’on vénen i qui va inventar moltes de les coses que fas servir cada dia.

activitats destacades!
MaMa, papa! llegiu-Me un conte!
Gràcies a la col·laboració d’alguns pares i mares voluntaris, durem a terme una petita 
sessió de lectura en veu alta. Papes, mames, avis, àvies, tiets, tietes, cangurs, profes… si 
esteu interessats en fer-vos voluntaris no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!
4 de novembre, a les 18:00h a la Biblioteca can Milans
 Sessió a càrrec de Pep Blay i Montse Estelle
25 de novembre, a les 18:00h a la Biblioteca can Milans
 Sessió a càrrec de Karolien Coopman i Cristina Cremades
7 de desembre, a les 18:00h a la Biblioteca can Milans
 taller de nadal: vine a fer les teves postals de Nadal!
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a nova 
distribució del 
butlletí municipal 
portada
Amb l’objectiu d’optimitzar recur-
sos i millorar la distribució de la 
Revista Portada, l’Àrea  de Comu-
nicació de l’Ajuntament de Caldes 
ha creat una llista de subscriptors 
de manera que el butlletí muni-
cipal només es repartirà entre 
els veïns i veïnes de Caldes que 
formin part d’aquesta llista. Les 
subscripcions són gratuïtes i els 
veïns i veïnes interessats en con-
tinuar rebent la Revista Portada a 
casa seva o a través d’una adreça 
de correu electrònica només hau-
reu d’omplir un formulari via web:

(http://www.caldetes.
cat/portadasubscripcio)

o adreçar-vos a l’OAC (plaça de 
la Vila s/n. Telf: 93 791 00 05 de 
dilluns a  divendres de 9h a 14h).
D’altra banda es recorda que la 
Revista Municipal es podrà con-
tinuar descarregant de forma 
gratuïta des del web municipal i 
també la podreu trobar en versió 
impresa a tots aquests punts: 

EQUIPAMENTS: OAC, 
AJUNTAMENT 3A PLANTA, 
FUNDACIÓ PALAU, BALNEARI 
CALDES D’ESTRAC, COMPLEX 
ESPORTIU (PAVELLÓ), 
ESPAI JOVE, CASAL D’AVIS 
I MERCAT MUNICIPAL

SERVEIS: LA CAIXA, 
L’ESTANC, OFICINA DE 
CORREUS I FARMÀCIA

RESTAURANTS: CAN SUÑÉ, 
MAROLA, CAN MANAU, EL 
VELLARD, PIZZERIA ESTRAC, 
EL TALLER, EL BISTRÓ, LA 
TASQUETA I VORAMAR

ALLOTJAMENTS: HOTEL 
COLÓN, HOTEL JET, 
ROMANÍ I CALDESCANS

GUINGUETES: SOTAVENT, 
SOLSTICI, MELÉ PLATJA, 
LA QUADRA DEL MAR I 
OSTRES QUIN RACONET!

BARS: EL NIU, TÊTE-À-TÊTE, 
EL PORRONET, 39 VERDURA 
I CULTURA, EL METRU, PÀ 
I CAFÈ, LA GRANJA, LA 
CALA I LA BODEGUETA

BOTIGUES: CAN SERRA, 
MISCEL·LÀNIA I MÓN SÀ
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elsgrupsmunicipals–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

el “portada” noMÉs 
per a suBscriptors.
no ens seMBla BÉ que 
es liMiti la lliBertat 
d’inForMaciÓ
Si res no canvia, el Govern 
Municipal sorgit del pacte PSC-
ERC, amb l’excusa poc creïble de 
reduïr costos, limitarà la difusió 
del butlletí municipal “PORTADA” 
només a aquelles persones que 
s’hagin inscrit o subscrit, a través 
d’un procés tan complicat com 
innecessari. És a dir, els veïns i 
veïnes de Caldes deixaran de 
rebre el butlletí tal i com han 
vingut fent des de que es va posar 
en marxa, ara ja fa just 24 anys, 
durant el mes d’octubre de 1992.  

Considerem improcedent i 
innecessària la decisió, que no 
es correspon gens amb l’esperit 
de transparència i divulgació 
de l’activitat municipal i de les 
entitats locals que hauria de 
presidir totes les accions de 
l’Ajuntament. Imprimir i repartir 
menys exemplars del PORTADA 
significa un estalvi gens significatiu 
que no justifica per res la limitació 
que comporta de divulgació de la 
informació. I menys, si es compara 
amb altres despeses que ha portat 
a terme l’actual Govern que sí han 
comportat dispendis innecessaris.

Ens preguntem, igual com s’ho 
pregunten molts veïns i veïnes, 
quina necessitat hi havia de 
prendre aquesta decisió. 

Els veïns, pel sol fet de ser-
ho, tenen dret a rebre tota 
la informació, sense haver de 
fer res més per obtenir-la. I 
l’Ajuntament, en lloc de limitar-la, 
el que hauria de fer és potenciar-
la i facilitar-la al màxim.

Avui per avui, mana qui mana, i 
per tant, és el Govern PSC-ERC 
qui decideix (val a dir, que sense 
consultar ningú).  Però des del 
Grup Municipal no ens quedarem 
de braços plegats i farem tot 
el possible per a que TOTA la 
informació, arribi a TOTS el veïns. 
Sense restriccions ni limitacions, 
perquè considerem que es tracta 
d’un dret bàsic dels ciutadans 
que ningú té dret a restringir.

“Tindreu una oposició bel·ligerant” 
van dir els convergents. I 
aquesta vegada no mentien. Una 
oposició bel·ligerant, és a dir 
una oposició que està en guerra. 
Però estar en guerra de manera 
unilateral és complicat. Per això 
han d’utilitzar eines deplorables 
que saben manejar molt bé: la 
manca d’escrúpols morals a l’hora 
d’asseverar allò que saben que 
és fals, manipulant qualsevol 
informació per a un interès 
personal, i la confrontació constant 
i actitud violenta contra els seus 
opositors. Tot portat a terme amb 
una inexplicable comoditat.

Que sigui una guerra unilateral no 
vol dir que des de l’altra banda ho 
visquem de manera indiferent. Mai 
s’ha de menystenir la capacitat  de 
fer mal. Sobretot si aquesta actitud 
bèl·lica desesperada afecta els 
interessos d’un poble, com és el cas.

Aquesta manera de tergiversar 
la realitat té un nom, “frame”, i 
un munt d’estudis relacionats. 
Molts representants de la dreta a 
nivell internacional en són els reis. 
El terrible dels “frames” és que 
aconsegueixen atordir i convèncer 
una part de la ciutadania, que 
inconscientment no poden assimilar 
que una mentida es mantingui i es 
defensi llargament en el temps. 
I acaben donant per vàlides 
afirmacions fetes sense fonaments.

Els que ho practiquen a Caldes 
són els que ja porten massa temps 
vinculats al poder i que s’aferren, 
ara per força des d’un segon terme, 
a la política municipal. Aquest no 
cedir espai a la regeneració dins el 
partit fa un flac favor a Caldes i a 
la seva gent. En un moment en què 
l’administració fa un sobreesforç 
per aplicar les lleis relacionades 
amb la transparència, les figures 
polítiques a l’ombra no aporten 
res de bo. Al contrari, s’acaben 
convertint en una lacra social.

Des d’ERC treballem per trencar 
aquesta inèrcia que propicien 
els que deien estar  preocupats 
per la crispació. I valorem molt 
positivament el canvi d’actitud 
del PSC a nivell local. Ara només 
caldria un Convergència, o Partit 
Demòcrata, renovat. Liderat 
per una persona deslligada dels 
fils invisibles que contaminen 
l’ambient. Amb aquests 
ingredients podríem treballar 
conjuntament, seriem imparables 
i Caldes  hi sortiria guanyant.

caldes, oBre 
el teu cor!
D’un temps ençà, vivim un 
gravíssim procés d’empobriment, 
que està donant com a resultat 
una societat amb rics molt més rics 
i pobres cada cop més pobres, i on 
la major part de la classe mitjana 
es va afegint a aquests últims. 
Cada dia estem veient aquest 
fenomen: gent que perd la seva 
feina, joves que no troben sortides, 
famílies que no poden donar als 
fills els mínims indispensables, 
avis que es veuen en la necessitat 
d’estirar fins al límit les seves 
migrades pensions per poder 
acollir de nou a casa seva els fills 
i els néts. La situació empitjora 
dia a dia, i totes les entitats que 
es dediquen a ajudar els més 
pobres insisteixen en la manca 
de recursos i en la necessitat de 
col·laboració per part de tots els 
ciutadans en la mesura que puguin.

Ajudar, encara que sigui amb poc, 
i no necessàriament amb diners, 
sinó també amb temps, amb 
companyia, donant suport als qui 
es troben al límit… Tots podem fer 
alguna cosa. Per què no intentar-
ho? Un feix de coses petites fa un 
gran embalum: si tots hi posem de 
la nostra part, moltes famílies de 
Caldes tindran un hivern menys dur  
--no només pel menjar o la roba, 
sinó també per l’escalf humà que 
sentiran. Que Caldes sigui un poble 
càlid, però no solament per l’aigua, 
sinó també per la sensibilitat i 
l’altruisme dels seus vilatans.

Aquest Nadal, obre’ns el teu cor.
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aGenda d’actiVitats deLs mesos de noVemBre i desemBre de 2016

noveMBre

2  
Dimecres

A les 6 tarda, a La Fabriqueta
curs de català de 45 h
A càrrec d’Anna Moore
De dilluns i dimecres de 18 a 20h. 
Horaris:
        2,7,9,14,16,21,23,28 i 30 de 

novembre
       12,14,19 i 21 de desembre
Inscripcions a Servei Socials:
93 791 15 42
Organitza: Àrea d’Acció Social

3  
Dijous

A les 10 matí, al Casal d’Avis
pilates per a la gent gran
A càrrec de Raquel Rivera
Inscripcions a Servei Socials:
93 791 15 42
Cada dijous de 10 a 11h fins al 9 
de març
Organitza: Àrea d’Acció Social

4   
Divendres

 
A les 6 tarda, a la Biblioteca Can 
Milans
MaMa, papa, llegiu-Me un 
conte!
A càrrec de Pep Blay i Montse 
Estellé
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 7 tarda, a La Fabriqueta
Inauguració de l’exposició
“des-aMor” d’Eduard López
Organitza: Ajuntament de Caldes 
d’Estrac

5 Dissabte

A les 10 matí, al Casal d’Avis
inForMàtica per a gent 
gran
A Càrrec de Lorien Cassús. De 
10 a 12h dissabtes 5,12,19 i 26 de 
novembre. Inscripcions a Serveis 
Socials: 93 791 15 42
Organitza: Àrea d’Acció Social 

A les 9 vespre, al Camí Ral 39 
Verdura i cultura
concert de Jazz
(Tots els dissabtes de novembre, 
música en directe)
Organitza: Associació Camí Ral 
39 Verdura i cultura

6 Diumenge

A 2/4 de 12 matí, a la Fundació 
Palau
els diuMenges de la 
FundaciÓ palau
toMBa la tinta i salta el 
conte. Activitat realitzada per 
Assumpta Mercader, per a nens i 
nenes a partir de 4 anys.
Preu: 3 euros per nen/na
Organitza: Fundació Palau i 
Ajuntament de Caldes d’Estrac

8  
Dimarts

A 2/4 de 8 vespre, a la 
Fundació Palau. inauguraciÓ 
exposiciÓ “Frederic 
MoMpou. Música callada” 
de Jean-Jacques laigre
Del 8 de novembre al 15 de 
gener. 

Són obres inspirades en la peça: 
“La Música Callada” del músic 
Frederic Mompou amb
text d’Adolf Pla en el que 
es planteja temes com la 
interpretació, la recreació i la 
singuralitat de l’acte creatiu.
Organitza: Fundació Palau

11 
Divendres

A les 6 tarda, a la Biblioteca Can 
Milans
Hora del conte: “la casa 
del vent”
A càrrec de Sherezade
Organitza: Biblioteca Can Milans

24   
Dijous

A les 7 tarda, davant de l’Hotel 
Estrac (punt de sortida)
sortida organitzada per 
anar a veure l’oBra de 
teatre “scaraMoucHe”
Preu: 37 euros
Organitza: Amics del Teatre
Més informació: 
amicsdelteatre@hotmail.com

25 Divendres

A les 6 tarda, a la Biblioteca Can 
Milans
MaMa, papa, llegiu-Me un 
conte!
Organitza: Biblioteca Can Milans

  

diMarts 6 deseMBre
A les 10 del matí, a les pistes de petanca del Bassiot

TORNEIG SOCIAL DE FESTA MAJOR PETITA-
TIRADA DE PERNIL
Organitza Club Petanca de Caldes d’Estrac 

diMecres 7 deseMBre
A les 6 tarda, a la Biblioteca Can Milans

TALLER DE NADAL: FEM POSTALS A LA 
BIBLIOTECA!
Organitza: Biblioteca can Milans 

divendres 9 deseMBre
A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de la Vila

ENCENSA DE L’ARBRE DE NADAL
Tot seguit

XOCOLATADA
per als nens i nenes participants
*Venda de manualitats i guarniments de Nadal, a càrrec dels alumnes de 
6è curs de l’Escola Sagrada Família pro-viatge de fi de curs. 
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques i Associació DonaStrak
Col.labora: Escola Bressol Municipal i Escola Sagrada Família

dissaBte 10 deseMBre
A partir de les 11 del matí, a la plaça de les Barques

IRONKIDS
Curses infantils amb la filosofia de fomentar l’esport entre 
els nens i adolescents.
INSCRIPCIONS GRATUÏTES a http://ironkids.cat

Festa MaJor petita i Festes de nadal caldes d’estrac  2016

A les 7 de la tarda

CORREFOC
Itinerari: placeta de Sant Antoni, carrer Major, carrer 
Església, plaça de la Vila
Organitza Colla de Diables de Caldes d’Estrac

A les 11 de la nit, a la Sala Cultural

NIT DE BALL I FESTA A LA SALA CULTURAL
Organitza: Àrea de Cultura i Joventut

diuMenge 11 deseMBre
10 matí, a l’esplanada Can Muntanyà

PLANTADA DE GEGANTS
A 2/4 de 12 del migdia

CERCAVILA DE GEGANTS
Itinerari: esplanada de Can Muntanyà, Riera, Carreró, Camí 
Ral, carrer Sant Josep, carrer Sant Pere i Riera fins la plaça 
de la Vila

Tot seguit a la plaça de la Vila

BALLADA DE TOTS ELS GEGANTS I 
LLIURAMENT DE RECORDS
Organitza: Colla de Geganters i Grallers

diMarts 13 deseMBre
Des de les 11 matí fins la 1 del migdia, a la Sala Cultural

TALLER INFANTIL
Taller “Llepa’t els dits per Nadal”. Apte per a nens celíacs 
A càrrec de SomDiverta

A 2/4 de 6 de la tarda, a la sala Cultural

CINEMA INFANTIL
Organitza: Alumnes de 6è curs de l’Escola Sagrada Família pro-viatge de 
fi de curs. 

A les 8 del vespre, a l’església de Santa Maria

MISSA SOLEMNE DE SANTA LLÚCIA
Organitza: Parròquia de Santa Maria

dissaBte 17 deseMBre
Des de les 11 matí fins la 1 del migdia, a la plaça de la Vila

FEM CAGAR EL TIÓ
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques

A les 7 de la tarda, a l’església de Santa Maria

CONCERT SOLIDARI DE NADAL
Recaptació pro La Marató de TV3 (25a. edició)
–Ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques-–

diMarts 20 deseMBre
A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Can Milans

VIU EL NADAL A LA BIBLIOTECA!
HORA DEL CONTE
A càrrec d’Ada Cusidó
Organitza: Biblioteca Can Milans

I seguidament…

SORTEIG DE LES PANERES NADAL!

diJous 5 gener
A partir de les 6 de la tarda

ARRIBADA DE SES MAJESTATS  ELS REIS 
D’ORIENT
Organitza: Comissió de Festes Nadalenques

deseMBre

2  
Divendres 

A les 6 tarda, a la Biblioteca Can 
Milans
conte-taller: “MuF, MuF, 
MuF”
A càrrec de Mon Mas
Organitza: Biblioteca Can Milans

3  
Dissabte 

A les 11 matí, a la Biblioteca Can 
Milans
“la princesa de gel” de 
caMilla läckBerg
Organitza: Biblioteca Can Milans

18  
Diumenge

A les 10 matí, davant de l’Hotel 
Estrac (punt de sortida)
sortida organitzada per 
anar a veure  l’oBra de 
teatre “gerÓniMo stilton”
Preu: 22 euros
Organitza: Amics del Teatre
Més informació: 
amicsdelteatre@hotmail.com

27Dimarts

A les 11 matí, a la Fundació Palau
pinta l’any de colors
Taller on farem un calendari per 
estar ben organitzats durant tot 
l’any inspirant-nos en les obres 
de la col·lecció. Per a nens i 
nenes a partir de 5 anys
Preu: 10€ una activitat/ 20€ tres 

activitats
Del 27 al 29 de desembre
Organitza: Fundació Palau

28Dimecres

A les 11 matí, a la Fundació Palau
escolta contes de gingeBre 
i canyella
Històries per a petits i grans que 
ens arriben del nord. Per a nens i 
nenes a partir de 5 anys
Preu: 10€ una activitat/20€ tres 
activitats
Del 27 al 29 de desembre
Organitza: Fundació Palau

29Dijous

A 2/4 d’11 matí, a la Fundació 
Palau
explora picasso
Us proposem un itinerari per la 
sala Picasso en el que haureu 
de dibuixar, fer sopes de lletres, 
inventar... i quan acabeu us 
deixare’m un espai per pintar un 
teatret i les seves titelles.
Per a nens i nenes a partir de 
5 anys
Preu: 10€ una activitat/ 20€ tres 
activitats
Del 27 al 29 de desembre
Organitza: Fundació Palau

Consulteu 
el programa 

espeCífIC 
de la festa 

major petIta 
properament al 
web munICIpal
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Inés Pacho
Presidenta d’Il·lusions 
Solidàries

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

Més de 10 anys en el món 
del voluntariat?
Vaig començar a implicar-me en 
projectes solidaris quan treballava en el 
departament de comptabilitat d’Oxfam 
Intermón. A més de la meva feina, feia de 
voluntària en accions com el “Trailwalker: 
100km i una causa” on m’encarregava de 
rebre els participants quan arribaven a 
la meta durant la nit. El 2010, juntament 
amb el meu marit Josep Mir i uns amics, 
vam fundar Il·lusions Solidàries.

I aquest any repartiran més de 3.000 
joguines. Com va ser el primer any? 
El primer any volíem repartir les 
joguines a infants de Senegal a través 
del París Dakar, però va coincidir que la 
competició va canviar d’emplaçament 
i es va passar a fer a Amèrica. Vam 

Més de 3.400 nens i nenes rebran una 
joguina solidària en finalitzar el 2016 grà-
cies a la tasca que desenvolupa l’entitat 
caldenca Il·lusions solidàries. Infants que 
d’una altra manera difícilment estrenari-
en el curs amb el material necessari o es 
quedarien sense gaudir d’una sorpresa 
aquestes vacances de Nadal. “Volíem 
portar il·lusions als infants” explica la 
presidenta de l’associació, Inés Pacho, 
en preguntar-li com va sorgir la idea de 
crear aquesta entitat.

haver d’enviar les joguines a través dels 
nostres coneguts i amics que viatjaven 
a Senegal. Donat aquestes dificultats i 
pensant que al cap i a la fi, aquí també hi 
ha gent amb necessitat, vam començar 

a repartir les joguines entre la comarca 
del Maresme i la ciutat de Barcelona. El 
primer any vam lliurar 100 joguines.

Com funciona Il·lusions Solidàries?
Ens basem en el reciclatge i la restauració. 
El primer és recollir les joguines, 
disfresses i llibres infantils usats, després 
fem una selecció d’aquelles que no 
siguin bèl·liques, que acompleixin amb la 
normativa europea en quant a seguretat, 
i que tinguin un cost de restauració 
assumible. Un cop seleccionades, fem 
un procés exhaustiu de neteja i les 
restaurem: mirem si els hi manca alguna 
peça, si s’ha de reparar alguna cosa 
o tornar a pintar, etc. Finalment les 
emboliquem perquè els infants les rebin 
com si fossin noves. La joguina ha de 
quedar perfecta per poder lliurar-la. 

Hi ha molta dedicació en cadascuna 
de les joguines que lliureu.
Molta dedicació i molta estima. El 
concepte solidari de l’entitat és el de 
portar il·lusions i per fer-ho, a més de 
fer una restauració més que acurada, 
mirem de personalitzar les joguines el 

Contacte:
Il·lusions Solidàries
Telf 664 50 82 42 (Inés Pacho)
Ilusions_solidaries@yahoo.es

màxim possible. Per exemple, a alguns 
dels centres els demanem que els infants 
escriguin tres regals que desitgen, com 
si fessin la carta als Reis Mags, i sempre 
acomplim amb almenys un dels seus 
desitjos, fins i tot si això suposa comprar 
alguna joguina nova perquè no la tenim.

Amb quines entitats col·laboreu?
La recollida de joguines la fem de tu 
a tu, a través d’amics i coneguts o 
persones que gràcies al boca a boca 
s’assabenten de la nostra activitat i ens 
porten les joguines que els seus fills 
ja no utilitzen. També col·laboren amb 
nosaltres donant-nos joguines usades 
l’AMPA de Sant Andreu (Barcelona), la 
llar Les Vinyes de Cerdanyola del Vallès 
i Clementoni, una casa de joguines.

Quina és la principal dificultat?
Hi ha moltes entitats que no volen 
joguines de segona mà, només accepten 
joguines noves que no s’hagin estrenat. 
No creuen en el reciclatge. Tot i així hem 
aconseguit col·laborar amb centres que 
treballen amb nens tant a Barcelona com 
al Maresme. Actualment cooperem amb 
Creu Roja de Caldes d’Estrac, el Centre 
Penitenciari de Dones de Barcelona 
Wad-Ras, el Casal Infantil La Mina, 
La Fundació Comtal de Barcelona, el 
Casal dels Infants del Raval, La Nau de 
Zona Franca, i aquest any també hem 
començat a col·laborar amb la Fundació 
Germina de Santa Coloma de Gramanet 
i la Fundació Lotus Blau de Mataró.

Quan es lliuren les joguines?
El 90% de les joguines les repartim 
a la campanya de Nadal i Reis, però 
darrerament els centres amb els que 
col·laborem ens demanen material per 
iniciar el curs i per a l’estiu: joguines, 
material escolar, disfresses, etc.

Tothom pot ser voluntari?
Tothom. Hi ha moltes tasques a 
desenvolupar dins de l’entitat, des de 
treballar en la restauració de les joguines, 
com ajudar en el repartiment, la recollida, 
o en tasques de difusió, captació de 
fons, comunicació i xarxes socials. Tot 
i que actualment comptem amb dues 
subvencions: la de Serveis Socials de la 
Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament 
de Barcelona i som un dels beneficiaris 
dels concerts solidaris que organitza 
TEM productions, sempre calen mans.

un desig de futur
Tant de bo creixem! Ens agradaria ser 
una entitat de referència en el reciclatge 
i continuar desenvolupant la nostra 
tasca de sensibilització: les joguines 
que uns han deixat d’utilitzar poden 
ser una nova il·lusió per a d’altres. 


