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Encetem l’any 2017 amb il·lusions i forces renovades després de gaudir d’unes fes-
tes nadalenques en família, i també d’una Festa Major de Santa Llúcia que ens ha 
deixat ple de bons records. 
Hem gaudit dels gegants, del correfoc, de l’Ironkids, del Tió,  del concert de gòspel 
de Nadal, entre d’altres activitats que hem tingut el goig de compartir. Esperem els 
reis amb il·lusió, amb una cavalcada que ens portarà més d’una sorpresa i que volem 
agraïr als membres de la comissió de reis, que hi han estat treballant de valent.
També és temps de fer balanç, en deixar enrere un any especialment intens pel que 
fa a la política, tant municipal com nacional. Els membres del nou equip de govern 
estem satisfets de la feina feta el 2016, en què hem afrontat nous reptes en la gestió 
del nostre municipi. Ha estat un any durant el qual hem hagut de dedicar molt de 
temps per a conèixer l’estat de les diferents àrees d’actuació i de l’estat  en detall 
dels comptes del consistori, així com de la situació i manera de fer del personal de 
l’Ajuntament. Ben aviat farem una sessió informativa d’aquest primer any de la nos-
tra gestió, per a compartir amb tots vosaltres el que ens hem trobat, els plans que 
tenim, i mirar d’aclarir tots els dubtes i qüestions que ens vulgueu fer.
En aquesta primera edició de l’any, hem pensat que el tema del mes havia de ser el 
nou pressupost que tenim per al 2017, i que es va aprovar en sessió plenària el passat 
19 de desembre amb els vots a favor dels 6 càrrecs electes d’ERC i PSC i els vots en 
contra dels 4 de Convergents presents a l’acte.  En aquesta secció podreu veure els 
imports que estaran dedicats a les diferents regidories, així com els projectes més 
destacables planificats dins de les possibilitats que entenem que tenim i que ens 
permet l’encara delicada situació financera actual, que ens situa en un endeutament 
d’aproximadament el 85%  (era del 99,3% a primers de 2016) i no permet cap mena 
de nou endeutament, que d’altra banda, tampoc volem. Aquest nou any, haurem de 
dedicar 132.774€ més que el 2016 al pagament de crèdits en acabar carències, i això 
fa que el deute ascendeixi ja a un total de 586.410€. 
També volem fer-vos ara un avançament de les inversions previstes per enguany, 
la més destacable de les qual serà la tan esperada per a molts obra a l’Escola CEIP 
Sagrada Família. També en farem per millorar l’OAC i el consultori, entre d’altres. 
D’altra banda, mencionar les necessàries inversions que executarem en la renovació 
informàtica del consistori, i en l’enllumenat públic. Trobareu més detalls de tot plegat 
en la següent secció.
Els nostres millors desitjos per a aquest nou any per a tots vosaltres, vilatans de Cal-
des, i per a tots aquells que ens visitin aquestes festes o durant el 2017.
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Es presenta amb detall el pla d’inversions per al 2017

L’Ajuntament aprova un 
pressupost de 4.725.088 €
per al 2017

En el Ple del 19 de desembre de 
2016, el regidor d’Hisenda, Òscar 
Baró va presentar el pressupost del 
2017, que va ser aprovat amb els 
vots a favor dels 6 càrrecs electes 
d’ERC i PSC i els vots en contra dels 
4 de Convergents. L’import del pres-
supost d’ingressos com de despeses, 
és de 4.725.088€.
Durant el Ple, es va explicar que el 
pressupost acompleix amb tots els 
requisits legalment exigibles per la 
Llei d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera, especialment el 
d’estabilitat pressupostària i el de la 
regla de la despesa.
Les despeses previstes el 2017 su-
posen un increment del 7,92% sobre 
les pressupostades el 2016 i segons 
Òscar Baró, el pressupost contempla 
una consignació suficient per aten-
dre les obligacions compromeses 
per l’Ajuntament per a l’any 2017 i 

per donar compliment als projectes 
i programes previstos per a aquest 
exercici.
Segons la Regidoria d’Hisenda, el 
pressupost inclou totes les opera-
cions de crèdit de les que s’hauran 
de pagar interessos i fer amortitzaci-
ons de capital. Aquest any, els ven-
ciments de les operacions de crèdit 
concertades s’hauran d’atendre en la 
seva totalitat, atès que no està pre-
vista cap moratòria en el pagament 
d’interessos i/o amortitzacions dels 
préstecs. Tot plegat fa que la càrrega 
financera per amortitzacions s’incre-
menti en uns 132.774€ respecte al 
2016. 
Sobre aquests crèdits, durant el 
Ple, es va recordar que fa uns anys 
(dos i escaig) es va rebre un crèdit 
del Fondo de Financiación de Pagos 
a Proveedores (FFPP) per valor de 
1.800.000€, i aquest va permetre 

augmentar el romanent de tresoreria 
dels darrers dos anys en aproxima-
dament aquest últim import. 
Per la seva part, Joaquim Arnó, regi-
dor cap de Convergents, el grup mu-
nicipal a l’oposició, i que va estar al 
govern en el període en qüestió, va 
destacar que sense el FFPP hi hauria 
un deute a llarg termini d’aproxima-
dament el 60%. 
A falta del tancament del 2016, el 
regidor Òscar Baró situa l’endeu-
tament actual en aproximadament 
el 85% (era de 99,3% a primers de 
2016).
Els programes d’inversió previstos 
a realitzar durant l’exercici econò-
mic del 2017, són aquells que fi-
guren en el pla d’inversions per a 
l’exercici, amb la incorporació de 
romanents de crèdit per inversions 

eltemadelmes ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Pel que fa als ingressos del pressupost 2017, els totals previstos representen un increment del 7,92% sobre els de l’any 
2016. En el cas de l’IBI s’ha previst un increment del 2%, i un ingrés menor en el cas de les famílies monoparentals que 
sol·licitin un nou ajut que s’ha previst per al 2017.
En el Ple de pressupostos, el regidor d’Hisenda va presentar els imports del pressupost municipal per capítols, i la com-
paració amb el pressupost inicial del 2016. Es mostren les dades a continuació:

DESPESES          2016 2017  diferència         % variació

Capítol 1 Personal 1.710.184,00 € 1.691.408,33 €  -18.775,67 €  -1,11

Capítol 2 Despesa corrent 1.865.988,00 € 1.781.577,67 €  -84.410,33 €  -4,73

Capítol 3 Interessos  37.600,00 € 34.500,00 €  -3.100,00 €  -8.98

Capítol 4 Subvencions 205.441,00 € 217.038,00 €  11.597,00 €  5,64

Capítol 6 Inversions 105.340,00 € 414.154,00 €  308.814,00 €  293,15

Capítol 9 Amortitz. deute 453.636,00 € 586.410,00 €  132.774,00 €  29,26

TOTALS 4.378.189,00 € 4.725.088,00 €  346.899,00 €  7,92

que es realitzarà un cop aprovada la liquidació de l’exercici 2016, així com les finançades amb 
subvencions d’administracions supramunicipals, que donaran lloc als oportuns expedients de 
generació de crèdit en el moment que es coneguin.
El regidor manté que llur finançament s’ajusta a les possibilitats econòmiques de l’Ajuntament.
A continuació es presenta el pla d’inversions per a l’exercici 2017:

PLA D’INVERSIONS PER AL 2017



5

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

PERCENTATgE PRESSuPOST  INgRESSOS PER CAPíTOLS

PERCENTATgE PRESSuPOST  DESPESES PER CAPíTOLS

INgRESSOS          2016 2017  diferència         % variació

Capítol 1 Impostos directes  2.172.000,00 €   2.254.500,00 €   82.500,00 €  3,80

Capítol 2 Impostos indirectes      60.000,00 €       60.000,00 €          0,00 €  0

Capítol 3 Taxes i altres ingrés.    942.000,00 €     899.450,00 €  -42.550,00 €  -4,73

Capítol 4 Subvencions     807.824,00 €     800.384,00 €    -7.440,00 €  -0,93

Capítol 5 Ingressos patrim.     396.365,00 €      391.400,00 € -  4.965,00 €  -1,27

Capítol 7 Transf. de capital               0,00 €       319.354,00 € 319.354,00 €  -

TOTALS  4.378.189,00 €   4.725.088,00 € 346.899,00 €  7,92
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El regidor d’Hisenda va aportar també dades referents a les despeses previstes per regidories, així 
com la comparativa amb els crèdits inicials del 2016, i va destacar l’esforç que s’havia fet des de les 
regidories de Serveis Públics i Urbanisme i Habitatge per a poder mantenir o pujar les despeses de les altres 
regidories. Es mostra el detall a continuació:

REgIDORIES Pres. Despeses 2017 Percentatge Import diferència
  2017 vs 2016          2017 vs 2016
     -inicial-         -inicial-

HISENDA 750.510,17 € 122,06% 135.618,17 €

SERVEIS PUBLICS 580.846,89 € 83,21% -117.218,11 €

URBANISME I HABITATGE 187.967,93 € 74,47% -64.451,07 €

CULTURA 129.660,06 € 102,43% 3.082,06 €

PROMOCIÓ ECÒMICA
TURISME I TERMALISME 173.415,46 € 99,99% -15,54 €

ACCIÓ SOCIAL 214.955,78 € 128,09% 47.138,78 €

ESPORTS I JOVENTUT 107.307,02 € 104,23% 4.356,02 €

COMUNICACIÓ I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 123.227,85 € 137,00% 33.277,85 €

ENSENYAMENT 488.757,60 € 226,45% 272.925,60 €

SALUT 20.456,00 € 205,46% 10.500,00 €

GOVERN LOCAL 667.755,70 € 99,37% -4.254,30 €

SERVEIS PÚBLICS I
MEDI AMBIENT 1.280.227,54 € 102,07% 25.939,54 €

TOTAL 4.725.088,00 € 107,92% 346.899,00 €

Joaquim Arnó va explicar el vot en contra del seu grup al-
legant que no se’ls havia donat temps suficient per poder 
treballar el pressupost i fer propostes, indicant que havia 
estat de tan sols una setmana, al marge de les dues obli-
gatòries, en contraposició als mesos que l’anterior Govern 
donava. D’altra banda va valorar com a desmesurada la 
previsió de les plusvàlues, argumentant que són ingressos 
no garantits i variables. El mateix desacord va mostrar amb 
la previsió d’ingressos per impostos derivats de la cons-
trucció, destacant la previsió d’increment del 2% en l’IBI.
Pel que fa a les despeses, l’equip de Convergents va mos-
trar els seus dubtes davant la decisió de no invertir recur-
sos suficients a la renovació del POUM, indicant que segu-
rament quedaria paralitzat, i va criticar també l’augment 
en les partides de comunicació, entre d’altres qüestions. 
Especial rellevància van tenir les preguntes sobre com se-
ria la concessió del balneari situat a l’hotel Colón durant el 
2017, donat que no s’havia previst cap import. Finalment 
Arnó va objectar que a les àrees d’Ensenyament i Serveis 
Socials es destinin menys recursos que l’any anterior, al 
marge de la inversió en obres.
Al seu torn Òscar Baró, regidor d’Hisenda, va explicar que 
l’esborrany es va presentar el 25 de novembre i des de 

llavors havia convidat l’oposició a reunir-se per debatre el 
pressupost, però no en va rebre resposta. També va re-
cordar que el Govern actual ha elaborat els pressupostos 
de 2016 i 2017 en un any, mentre el Govern anterior no va 
presentar-los ni un sol esborrany de pressupost el 2015, 
malgrat s’havia demanat llavors des de l’oposició. Òscar 
Baró també va desmentir que les previsions ratllessin la 
imprudència, argumentant-ho amb dades dels drets reco-
neguts el 2016 i les tendències que s’havien analitzat.
Òscar Baró va explicar que no s’havia inclòs l’ingrés del 
balneari perquè volien ser especialment prudents, en no 
tenir seguretat en l’import. Miquel gonzález, regidor d’Ur-
banisme, va explicar que s’estava treballant en la nova li-
citació i que s’està estudiant quin serà el preu de sortida. 
També va explicar que el POUM no era una prioritat de l’ac-
tual govern per a fer-ho amb fons propis. Des del Govern, 
també es va desmentir que hi hagués reducció en serveis 
socials o ensenyament, sinó tot el contrari, tal i com mos-
tren les dades del pressupost. Quant a la major inversió 
en comunicació, ja s’havia explicat prèviament la voluntat 
de contractar durant el 2017 els serveis d’un professional 
extern per a optimitzar i millorar la comunicació de l’Ajun-
tament, especialment en les xarxes socials.
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PERCENTATgE PRESSuPOST DESPESES PER REgIDORIES
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L’equip de govern ERC/PSC 
fa l’urbanisme més proper

L’objectiu és adaptar-se a la Llei 16/2015 de 
simplificació administrativa dels governs locals 
i de l’impuls de l’activitat econòmica

actualiat urbanisme–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Després que s’aprovés inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Caldes d’Estrac, concretament de l’article 23 de les 
normes urbanístiques pel que fa a les definicions dels usos segons la funció 
urbanística, la darrera sessió plenària celebrada el 28 de novembre l’ha apro-
vat de forma provisional.
El 30 de juny del 2016 ja va sortir l’informe dels Serveis Territorials de Barcelo-
na de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental favorable pel que fa a 
la modificació puntual: “no té efectes significatius sobre el medi ambient i, per 
tant, no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica, amb el benentès 
que caldrà precisar que en els sistemes d’espais lliures i similars l’ús recreatiu 
es refereix preferentment a activitats relacionades amb el lleure i l’esbarjo 
compatibles amb el manteniment dels valors ambientals i paisatgístics que 
puguin identificar-s’hi, d’acord amb la regulació establerta a la qualificació del 
sòl corresponent”.
D’altra banda, s’han estimat parcialment les al·legacions formulades pel grup 
municipal de Convergents en els aspectes indicats en l’informe de l’equip re-
dactor relatius a la supressió de la referència a l’ús d’“habitatge rural” i al canvi 
d’ubicació de la definició de l’“ús d’habitatge col·lectiu”, que han quedat incor-
porades en l’aprovació provisional.
Miquel gonzález, regidor d’Urbanisme, ha explicat que l’objectiu és fer una 
adequació correcta i actualitzada a les definicions dels usos tenint en compte 
les noves necessitats del municipi així com l’evolució de les normatives urba-
nístiques de la legislació, complint escrupolosament els requisits d’informació 
pública a la ciutadania i a tots els departaments que pertocaven. En el trans-
curs del debat, Joaquim Arnó, portaveu del grup municipal de Convergents, tot 
i reconèixer que la modificació incorpora algunes de les al·legacions presenta-
des pel seu grup municipal, va mostrar el seu desacord al·legant que no hi ha 
hagut participació ciutadana.
L’aprovació provisional de la modificació del PGOU, va ser aprovada amb els 
vots a favor d’ERC i del PSC, mentre que grup municipal de Convergents hi va 
votar en contra.

El 18 de juliol es va incoar a INVAC 
SCP l’expedient de resolució del con-
tracte de gestió de servei d’espais 
de domini públic mitjançant conces-
sió (mòduls 5 i 6) ubicats al Parc Joan 
Maragall per incompliment d’algunes 
clàusules tècniques i econòmiques ad-
ministratives que regula la concessió.
Després de comprovar que efecti-
vament aquest concessionari no ha 
satisfet les liquidacions anuals a les 
que estava obligat, entre d’altres 
mancances, i també que va deixar 
de prestar servei el 22 d’agost, s’ha 
decidit resoldre el contracte de gestió 
de serveis de l’ús privatiu d’espai de 
domini públic, mitjançant concessió, 
tot reclamant-li una indemnització 
per danys i perjudicis per una quantia 
de 67.958,05 euros.

Respecte a això, Miquel gonzàlez, re-
gidor d’Urbanisme, va explicar durant 
el Ple que aquesta situació s’arrosse-
ga des de fa 4 anys i que tot i cercar 
la manera d’arribar a acords en la for-
ma de pagament, l’empresa no els ha 
acomplert i és per això que s’ha optat 
perquè la concessió torni a ser muni-
cipal. D’altra banda, González també 
destaca que aquesta resolució fa que 
l’equip de govern es plantegi crear 
una comissió d’investigació del tema 
per saber si hi ha responsabilitats de 
l’anterior equip de govern, ja que dos 
anys després de no efectuar-se el pa-
gament del cànon establert, l’Ajunta-
ment hauria d’haver rescindit el con-
tracte, tal com s’ha fet ara.
La resolució del contracte es va apro-
var durant la sessió plenària ordinà-
ria del 7 de novembre amb els vots a 
favor d’ERC i del PSC i l’absència del 
grup municipal de Convergents.

Es resol el contracte 
de la concessió dels 
mòduls 5 i 6 del 
Parc Joan Maragall 
per incompliments 
del concessionari
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El director general de la Policia, Albert Batlle, ha anunciat 
la pròxima creació d’una Junta Comarcal de Seguretat

actualiat seguretat––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El divendres 18 de novembre al 
matí, es va realitzar una reunió a la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra 
de Mataró entre el director general 
de la Policia, Albert Batlle, i els alcal-
des de Mataró, Sant Vicenç de Mon-
talt, Cabrera de Mar, Sant Andreu de 
Llavaneres, Òrrius, Dosrius i l’alcal-
dessa de Caldes d’Estrac. Una reunió 
que va servir perquè els alcaldes i els 
comandaments policials hagin posat 
en comú les seves inquietuds sobre 
els temes relacionats amb la segure-
tat ciutadana i l’evolució de la dife-
rent tipologia de delictes.
Batlle va aprofitar per anunciar que 
ben aviat es crearà una Junta Co-
marcal de Seguretat per analitzar i 
planificar les accions de seguretat 
dels 8 municipis integrats dins de 
l’àrea d’actuació de la comissaria 
de Mossos d’Esquadra de Mataró: 
Mataró, Sant Vicenç de Montalt, Ca-
brera de Mar, Sant Andreu de Lla-
vaneres, Òrrius, Dosrius, Argentona 
i Caldes d’Estrac.

Creant 
sinergies 
entorn de la  
seguretat 

Important 
actuació de la 
Policia Local
L’eficaç intervenció durant aquest 
mes de novembre de la Policia Lo-
cal de Caldes d’Estrac ha evitat 
l’actuació d’un grup de presumptes 
delinqüents.
Gràcies a l’acció de la Policia Local 
s’ha pogut fer un decomís notable de 
droga, eines i un ganivet de grans di-
mensions entre d’altres objectes. Les 
fotografies parlen per sí soles.

El president del Consell Comarcal i al-
calde de Sant Vicenç, Miquel Àngel 
Martínez, va fer una valoració molt 
positiva d’aquesta iniciativa. “Una 
clau de la seguretat és compartir la 
informació. Saber el que està passant 
en el poble veí és fonamental per po-
der establir polítiques de prevenció de 
delictes i crear un clima de seguretat 
ciutadana”, va afirmar Martínez tot 
afegint que el Consell Comarcal “par-

ticiparà en aquest nou òrgan”. Des 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
també es valora positivament aques-
ta jornada de treball, i l’alcaldessa, 
Rosa Pou, ha remarcat la importància 
d’anar creant aquestes sinergies en-
tre els municipis del Maresme central, 
amb els que es continuarà treballant 
no només en temes de seguretat sinó 
també en altres qüestions que afec-
ten tots els municipis.
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actualitat via pública/serveis urbans–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La Regidoria de Via 
Pública  reprèn els treballs 
de poda dels arbres del 
municipi  mitjançant 
la brigada municipal

ADIF duu a terme diverses tasques de manteniment
a l’estació de Caldes d’Estrac

Durant aquest mes de novembre 
la Regidoria de Serveis urbans i Via 
Pública s’ha posat en contacte amb 
ADIF per vetllar per un manteniment 
correcte de l’estació. Entre les tas-
ques de manteniment que s’han dut 
a terme cal destacar la reparació de 
l’ascensor i la zona que priva l’ac-
cés a les vies del tren del costat del  
carrer Ciutat de la Paz a l’estació de 
tren del municipi.
En aquesta darrera intervenció, s’ha 
de subratllar que la causa del tren-
cament de les tanques ha estat el 
vandalisme, i per això, després que 
ADIF procedís a arreglar-les vàries 
vegades, finalment s’ha optat per 
posar un tancament de ferro més 
segur.
Un cop més es recorda als ciutadans 
que sempre que presenciïn aquests 
fets ho denunciïn a la Policia Local 
(93 791 21 21 o 629 359 359), per evi-
tar que es tornin a repetir.

La brigada municipal ha re-
près aquest any les tasques 
de poda de l’arbrat de tot el 
municipi per tal de minimitzar 
despeses,  ja que els darrers 
anys s’havia contractat una 
empresa externa.
Aquesta tasca es durà a terme 
en diverses fases. Aquestes 
setmanes s’està realitzant una 
primera fase de poda de les 
moreres del parc del Molí i de 
les escoles. Les feines de poda 
s’hauran de compaginar amb 
la col·locació de l’enllumenat 
de Nadal que també coincideix 
les mateixes dates.
Finalitzada la primera fase, 
s’iniciarà la segona part de la 
poda que engloba els plàtans 

S’ha arreglat l’ascensor i també les tanques que impedeixen l’accés lliure a l’andana

de la Riera, el carrer Santa Te-
resa i per acabar es podaran 
totes les moreres restants. 
Per poder desenvolupar bé 
aquesta tasca i fer-la amb la 
seguretat que requereix, s’han 
renovat les eines de la brigada.
Cal destacar que l’esporga de 
l’arbrat viari al municipi es re-
alitza per aconseguir i mantenir 

un desenvolupament adequat 
de l’arbre i un estat saludable, 
de manera que tingui una es-
tructura correcta i evitar caigu-
des de branques que puguin 
causar danys a persones o 
béns. A més, l’esporga també 
permet evitar interferències 
entre la copa i els vianants, edi-
ficis i instal·lacions de serveis.
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Per una mobilitat adequada, 
sostenible i segura
Tenint en compte que la Generalitat 
de Catalunya, a través del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, està redac-
tant un Pla de Mobilitat del Maresme 
amb l’objectiu de millorar la mobilitat 
en els pròxims anys, la darrera sessió 
plenària ordinària de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac va aprovar una moció 
conjunta on s’estableixen una sèrie de 
criteris a tenir en compte en aquesta 
qüestió.
Entre d’altres coses, es demana la mi-
llora de la capacitat i prestacions de 

Els grups municipals de 
l’Ajuntament de Caldes 
acorden una sèrie de 
consideracions perquè 
figurin al Pla de Mobilitat 
del Maresme que està 
realitzant la generalitat

Com ja és tradicional, juntament 
amb l’encesa de l’arbre de Nadal es 
va engegar l’enllumenat que decora 
el centre urbà de la vila perquè acom-
panyi tots els actes de la Festa Major 
Petita i les dates més assenyalades de 
les festes d’hivern. Aquest any s’han 
canviat els motius nadalencs que ves-
teixen els carrers de Caldes per crear 
una atmosfera especial durant les nits 
d’aquestes festes.

Caldes 
s’il·lumina 
durant les 
festes de Nadal 
i Santa Llúcia

l’actual línia de Rodalies R1, millores 
també en la connectivitat Alt Mares-
me–girona i una millora del servei del 
Nit Bus al Maresme, fent que la línia 

N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada 
al Baix Besòs, que la N-82 arribi fins al 
final de la comarca (Tordera), i que les 
línies tinguin més freqüència ampliada 
els caps de setmana.
Pel que fa a la xarxa viària, la demanda és 
fer possible la pacificació de l’actual N-II 
i de la C-32 que contempli prioritàriament 
la seva gratuïtat per als maresmencs.
Una de les exigències pròpies de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac és la de su-
primir el pas elevat o viaducte de la 
carretera N-II. Petició ja acordada al Ple 
del 28 de juliol del 2008 i que ara reite-
ra. Citant la moció: “L’Ajuntament creu 
que l’evidència d’aquest fet és tan gran 
que no calen massa arguments tècnics 
per a justificar-ho. Amb l’alternativa a 
la N-II per la C-31, és factible que el via-
ducte sigui substituït per la “variant de 
Caldes”, tot aprofitant els traçats de les 
actuals carreteres que uneixen la N-II 
amb Sant Vicenç de Montalt per un cos-
tat i la sortida de l’autopista dins el ter-
me municipal d’Arenys de Mar”.
D’altra banda, la moció estableix també 
que la redacció del Pla Integral de Mo-
bilitat i la de tots els projectes parcials 
han de ser finançats amb el retorn dels 
97,2 M€ rebuts de Foment el 2011 com a 
primer pagament pel traspàs de la N-II, 
que la Generalitat va dedicar a altres fins 
amb el compromís de retornar al Mares-
me, retorn necessari per poder reclamar 
la resta fins als 400M€ segons conveni 
de traspàs de la N-II a la Generalitat per 
a actuacions al Maresme, exceptuant 
els 97,2 M€ traspassats inicialment amb 
posterioritat a la signatura del Conveni.

L’encesa de l’arbre va activar les llums decoratives del centre urbà
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La moció va ser portada 
al Ple del 28 de novembre 
pel grup del PSC

Tots els grups polítics municipals 
que conformen l’Ajuntament de 
Caldes han votat favorablement la 
moció presentada pel grup del PSC 
sobre l’assignació pressupostària del 
Consorci Sanitari del Maresme.

L’ictus és una de les ma-
lalties més letals del món, i a 
Catalunya és la primera cau-
sa de mort en les dones i la 
tercera en els homes. D’altra 
banda, les lesions medul·lars 
i cerebrals, que són les cau-
sades per un cop fort al cra-
ni o a la columna vertebral 
com a conseqüència d’un 
accident, condicionen del tot 

la vida d’una persona. En ambdós casos encara queda molt per investigar i per 
esbrinar quina és la cura.
És per això que durant la Festa Major petita, Caldes d’Estrac s’ha solidaritzat amb la 
Marató de TV3 que aquest any tenia com a objectiu donar un impuls econòmic a la 
recerca sobre l’ictus i les lesions medul·lars amb vàries activitats solidàries. Des de 
la conferència organitzada per la Biblioteca de Can Milans el passat 18 de novem-
bre, fins als actes solidaris del 17 de desembre, en què l’ANC va posar en marxa “Els 
encants per la Marató”, un mercat de segona mà on tots els beneficis s’han destinat 
a aquest objectiu, o l’actuació del Cor Carlit Gospel, organitzada per Amics del Te-
atre, que va tenir lloc al vespre a la parròquia de Santa Maria, també per recaptar 
fons per a aquesta causa solidària. D’altra banda,  fins al 16 de desembre, la Biblio-
teca va posar una guardiola on els usuaris podien fer la seva aportació econòmica.

Unanimitat 
entorn de 
la demanda 
de més 
pressupost 
per al 
Consorci 
Sanitari del 
Maresme 

En la moció, el PSC ha recordat que el 
Consorci Sanitari del Maresme gesti-
ona l’Hospital de Mataró que atén una 
població de 265.551 habitants segons la 
seva àrea d’influència, i 427.105 pel que 
fa a la salut mental, a més dels serveis 
sanitaris d’atenció primària, serveis so-
ciosanitaris i residencials.
Tot i així, segons el PSC, el Consorci 
pateix problemes de finançament des 
de la seva creació, per la qual cosa ha 
arribat actualment a una greu situació 
de descapitalització. En la moció, el 
PSC aporta la informació d’una audito-

Sensibilització i impuls a la recerca 
sobre l’ictus i les lesions medul·lars

La Regidoria de Salut es va adherir als actes solidaris 
amb la Marató de TV3 animant tothom a participar-hi

Valoració 
positiva de 
la campanya 
de vacunació 
contra la grip 

un cop finalitzada la vacunació 
dels grups de risc es continua 
amb la població general

La campanya de vacunació contra la 
grip es va iniciar el 24 d’octubre com una 
mesura de prevenció fonamental per 
prevenir aquest virus i les seves compli-
cacions. Aquest any des de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya s’han distribuït 
al voltant d’1.200.000 dosis de vacunes.  
Un dels objectius concrets de la campa-
nya d’enguany era millorar la cobertura 
de vacunació en persones amb proble-
mes de salut crònics i condicions de risc.
Segons les darreres dades del Centre 
d’Atenció Primària de Caldes d’Estrac, de 
les persones ingressades en residències 
s’ha vacunat a un 89.06%, de les perso-
nes majors de 59 anys s’ha vacunat a un 
34’17% i del que es considera el sector de 
població de risc s’ha vacunat un 6,49%.
Des de la Regidoria de Salut es recorda 
que les persones que vulguin vacunar-se 
contra la grip encara poden fer-ho ja que 
la campanya de vacunació continuarà 
mentre hi hagi vacunes disponibles.
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El taller “Caminant cap a l’autonomia”
referma els pares en el seu rol educatiu

Els participants van 
poder compartir les 
seves experiències 
i adquirir noves 
eines per continuar 
desenvolupant 
el seu paper com 
a educadors

Els assistents 
valoren 
positivament el 
taller “Els canvis 
a l’adolescència”

El dijous 17 de novembre La Fabriqueta 
va acollir el taller “Els canvis a l’adoles-
cència”, una iniciativa de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona i l’Institut d’Estu-
dis de la Sexualitat i la Parella.
Helena gal, especialista en el treball amb 
adolescents, va ser l’encarregada de dur 
a terme el taller al qual van assistir una 
quinzena de pares i mares interessats a 
adquirir noves eines i punts de vista so-
bre l’educació dels seus fills en aquesta 
etapa de canvis que és l’adolescència.
Segons la conductora de l’acte, es trac-
ta d’una assistència molt alta i a més els 
participants van poder establir un diàleg 
fluid. “Aquesta capacitat de ser crítics 
amb ells mateixos -va explicar Gal- és el 
que permet als pares canviar i millorar”.
Entre d’altres temes, la gestió dels con-
flictes, com també saber fins a quin punt 
els comportaments dels adolescents són 
els que cal esperar dins del procés de 
creixement, van ser les qüestions més 
tractades.

El taller “Caminant cap a l’autonomia” 
es va desenvolupar en dues sessions, el 
dijous 27 d’octubre i el 3 de novembre, a 
l’Escola Sagrada Família, organitzades des 
de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona i ESPAIFA. En to-
tal hi van participar sis famílies amb fills 
entre 1 i 15 anys, interessades a reflexi-
onar sobre l’educació, centrant-se en les 
qüestions que sorgeixen al voltant de com 
acompanyar els fills des de la dependèn-

La sessió va permetre que 
pares i mares poguessin 
expressar les seves 
inquietuds sobre l’educació 
en aquesta etapa 
concreta dels seus fills

A dalt: Els alcaldes del Maresme central es reuneixen amb el con-
seller Comín per reclamar més inversions a la sanitat del Maresme

A baix: Ple ordinari celebrat el 28 de novembre 2016

ria tècnica realitzada recentment al 
Consorci Sanitari del Maresme que 
estima necessari un volum d’inver-
sions en obres, instal•lacions, equi-
paments i sistemes d’informació i 
control de 23.700.678 euros, dels 
quals 10.437.918 euros serien per a 
actuacions urgents i prioritàries.
És per això que a la moció s’exigeix, 
entre d’altres coses, que el Govern 
doni una solució que contempli un 
pla d’inversions amb prioritats se-
gons categoria urgent i no urgent, 
per a la realització d’obres, instal-
lacions, equipaments i sistemes 
d’informació i control.
Durant el Ple, el regidor de Salut, 
Joan Baró, va subratllar el fet de que 
part de l’acord ja s’està discutint. 
Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, va 
esmentar la reunió de treball man-
tinguda l’11 de novembre entre els 
alcaldes de l’àrea d’influència del 
Consorci Sanitari del Maresme amb 
el conseller Comín. Pou va valorar 
de forma positiva la trobada i va 
reiterar que des de l’Ajuntament de 
Caldes es vetllarà per arribar a una 
millora en aquesta qüestió.

cia a l’autonomia, la sobreprotecció, la 
gelosia i la rivalitat entre germans, la 
socialització, la comunicació, els límits 
i l’autoritat, entre d’altres.
Maria Martínez, encarregada d’im-
partir el taller, valora positivament 
les sessions: “S’han pogut compartir 
les diverses experiències dels parti-
cipants i reflexionar sobre noves mi-
rades, adquirir coneixements útils i 
resoldre els dubtes que els genera la 
seva tasca com a educadors”.
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El programa té una 
durada prevista de 
15 mesos i s’adreça a 
un total de 60 joves 
dels municipis que 
en formen part

Caldes s’adhereix 
al programa 
“Joves per 
l’ocupació” del 
Consell Comarcal 
del Maresme

Amb l’objectiu de continuar 
treballant pel futur dels joves i 
garantir igualtat d’oportunitats a 
tots els ciutadans, l’Àrea de Jo-
ventut de Caldes d’Estrac s’ha 
adherit recentment al programa 
“Joves per l’ocupació” fomentat 
des del Consell Comarcal del Ma-
resme.
Dins del programa que té com a 
objectiu donar el màxim de su-
port a les persones joves deso-
cupades, es combinen accions 
d’orientació, tutories i seguiment 
individualitzat, formació i adqui-
sició d’experiència professional 
en empreses amb la finalitat de 
facilitar la inserció laboral, així 
com fomentar el retorn al siste-
ma educatiu.
“Joves per l’ocupació” està liderat 
pel Consell Comarcal, té una dura-
da aproximada de 15 mesos i està 
adreçat a 60 joves dels munici-
pis adherits. Dins del programa 
s’han dissenyat tres especialitats 
formatives: auxiliar de magat-
zem i comerç, zelador sanitari i 
atenció sociosanitària, i auxiliar 
de comerç polivalent, a les que 
podran optar els joves de 16 a 24 
anys que no tinguin el graduat de 
l’ESO o que no tinguin els estu-
dis postobligatoris, que s’hagin 
inscrit al SOC com a demandants 
d’ocupació i que estiguin inscrits 
al Programa de Garantia Juvenil.

El divendres 18 de novembre, a partir de 
les 18h es va celebrar un torneig de futbolí 
en què els joves podien participar en dues 
categories: la de parelles i la individual. 
Després de passar una tarda engrescadora 
han estat l’Ona Bayerri i l’Olivier Jarrosson 
els que han guanyat en la categoria de 

Bona acollida del 
campionat de futbolí 
de l’Espai Jove

L’activitat no s’atura a l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac, que 
continua oferint propostes 
lúdiques i espais de reflexió per 
als nois i noies de Caldes d’Estrac

Entre els mesos de setembre i novembre, 
dos dels joves participants del programa 
formatiu “Fent camins” s’han encarregat 
de les tasques de manteniment i millora del 
Parc Can Muntanyà, un dels espais naturals 
més rics de la vila. 
D’aquesta manera conclou amb èxit el 
projecte “Fent camins”, realitzat des de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb 
el suport de la Diputació de Barcelona 
i la Direcció General de Joventut de la 
generalitat de Catalunya, que tenia com a 
objectiu impulsar l’ocupació entre els joves 
de Caldes i fomentar l’ús del Parc de Can 
Muntanyà, donant alhora eines i recursos 
als joves en situació d’inactivitat o estudis 
inacabats, ajudant així a la seva reinserció 
socioeducativa i laboral.

parelles, mentre que l’Adrian López ha 
guanyat en la categoria individual.
Per al cap de setmana vinent, la proposta 
de l’Espai Jove és fer una sèrie d’activitats 
relacionades amb el Dia Internacional contra 
la Violència envers les Dones, de manera 
que els participants puguin expressar les 
seves inquietuds respecte  a aquest tema, 
afirmant la pròpia identitat i treballant per 
crear espais de convivència i tolerància.

Conclou 
amb èxit 
el projecte 
formatiu-
ocupacional 
“Fent 
camins”
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Després de superar la formació en l’ofici de la 
jardineria dos dels participants s’han encarregat 
del manteniment del Parc Can Muntanyà

El pla estava dividit en dues fases. Durant 
la primera fase, de tres mesos de durada, 
es va formar a vuit joves de Caldes en l’ofici 
de la jardineria amb una combinació de 
lliçons teòriques i pràctiques entre les que 
va destacar la sortida al Mercat de la Planta 
i de la Flor de Vilassar de Mar i les tasques 
de rehabilitació del Parc Can Muntanyà.
En aquesta segona fase s’ha contractat un 
dels participants com a peó de jardineria 
durant tres mesos i a un altre, degut a 
motius personals, se li ha fet una ampliació 
formativa, també de tres mesos, tot 
mantenint l’ajut d’aprenentatge. 
Gràcies a les tasques realitzades pels joves 
integrants del programa “Fent camins”, 
s’han recuperat camins i s’ha millorat 
l’entorn per possibilitar el gaudi d’aquesta 
zona emblemàtica del municipi, com es 
pot apreciar en les imatges, tot acomplint 
el doble objectiu del programa, basat en la 
metodologia aprenentatge–servei.
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El divendres 28 d’octubre 
nois i noies de l’Espai Jove van 
començar a escalfar motors 
amb la preparació de ni més 
ni menys que 150 panellets de 
pinyons, ametlla, coco i xo-
colata. Dissabte, seguint les 
noves tendències de “Hallo-
ween”, els joves van preparar 
una cita terrorífica amb la pro-
jecció de la clàssica A Night-
mare on Elm Street (2010) a 
l’Espai Jove, que també incloïa 
una degustació prèvia dels 
panellets fets el dia anterior. 

Caldes s’uneix a les celebracions 
de la castanyada amb propostes 
per a tota la família

Els joves prenen un protagonisme especial en la organització de les activitats

La gran festa de la castanyada 
va tenir lloc el dilluns 31 de no-
vembre a la tarda a l’esplana-
da de Can Muntanyà. Uns 80 
nois i noies van participar al 
taller de maquillatge i al con-
curs de disfresses organitzat 
des del Consell de Joves, que 
va finalitzar amb el lliurament 
dels premis als guanyadors.
A més, durant tota la vet-
llada els assistents podien 
comprar els panellets i cas-
tanyes preparats pels joves 
amb l’objectiu d’aconseguir 
fons per dur a terme més ac-
tivitats durant el curs. 
Cal destacar que nois i noies 
de l’Espai Jove han volgut que 
la celebració de la castanyada 
no oblidés les tradicions prò-
pies de Catalunya tot i que 
també s’incloguessin alguns 
tocs del “Halloween” per ani-
mar la festa. Degut a l’èxit i 
la bona acollida que ha tingut 
l’activitat, els joves de Caldes 
ja han anunciat que l’any que 
ve repetiran i ho faran amb 
més activitats encara.
La castanyada també va te-
nir un protagonisme especial 
a l’Escola Sagrada Família on 
les famílies van treballar ple-
gades per oferir una jornada 

plena d’activitats lúdiques, 
amb un taller de maquillatge 
i un d’elaboració de caramels 
amb formes fantàstiques. Els 
pares també van portar pas-
tissos terrorífics i van muntar 
un passatge del terror a la 
biblioteca que va gaudir de 
molta popularitat. Aquest, 
expliquen, “només ha estat 

l’inici d’un any que promet 
sortides, xerrades, activitats 
d’intercanvi i molt més”.

Jordi Monclayo anima la 
festa de la castanyada 
organitzada per l’Agru-
pació de Pensionistes
El 31 d’octubre, a partir de les 
18h la castanyada també es 

va viure de manera especial a 
la Sala Cultural. L’Agrupació de 
Pensionistes de Caldes d’Es-
trac va preparar una vetllada 
per degustar els panellets, les 
castanyes i el vi dolç.
La festa va comptar amb l’ani-
mació de Jordi Monclayo que 
va fer sortir a la pista tots els 
assistents.
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Poc abans de la concentració cele-
brada el 25 de novembre a la plaça 
de la Vila, i amb motiu del Dia Inter-
nacional contra la Violència envers 
les Dones, l’edifici de l’Ajuntament de 
Caldes ja es podia veure il·luminat de 
color morat.

Caldes d’Estrac es va unir 
a les manifestacions del 
Dia Internacional contra la 
Violència envers les Dones 
amb una concentració 
a la plaça de la Vila

L’Ajuntament es tenyeix 
de color morat per mostrar 
el seu rebuig contra la 
violència envers les dones

A les 19h, veïns i veïnes de Caldes, en-
titats i una representació de totes les 
forces polítiques municipals van inici-
ar l’acte. L’alcaldessa de Caldes, Rosa 
Pou, va començar els parlaments do-
nant pas a que la regidora d’Acció So-
cial, Laura Aloy, i el primer tinent d’al-
calde, Joan Baró, llegissin el manifest 
institucional on es declarava la ferma 
voluntat d’eradicar la violència envers 
les dones.
Tot seguit, Adela gandia, en nom del 
PSC, va llegir el manifest del grup, en 
què es van recordar les dades oficials 
segons les quals enguany quatre do-
nes han estat assassinades a Catalu-
nya i 37 a tot l’Estat, “la mostra més 
terrible de la violència masclista” va 
afirmar. Eusebi Passarell va ser l’en-
carregat de llegir el manifest d’ERC 
que condemnava específicament la 
violència sexual: “Darrerament s’ha 
fet evident amb més intensitat l’exis-
tència de violències sexuals als espais 
d’oci però malauradament encara 
continuen essent presents també en 
els àmbits simbòlic, de la parella, la-
boral i comunitari a través de diferents 
manifestacions”.
Als parlaments s’hi van unir dues jo-
ves: Maria Ruiz i Savina Miró, que van 

llegir alguns microrelats on s’exposa-
va la realitat i els maltractaments que 
encara pateixen algunes dones. Abans 
de celebrar el minut de silenci en se-
nyal de dol i respecte a les víctimes 
de la violència masclista, Rosa Pou va 
tancar els parlaments amb el poema 
d’Agustín García Calvo Libre te quiero 
i amb un desig: “Tant de bo, l’any que 
ve no haguem de fer aquest acte”.

Amb motiu del 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la Violència de Gè-
nere, a l’Espai Jove  es van preparar un 
seguit de propostes per prendre cons-
ciència dels tipus de vi-
olències que existeixen, 
qüestionar estereotips 
i prejudicis relacionats 
amb el gènere, i fomen-
tar les actituds de res-
pecte i llibertat.
El 5 de novembre es va 
realitzar amb èxit el ta-
ller “Cossos i identitats 
lliures” on els partici-
pants van crear un es-
pai de diàleg per expo-
sar les seves opinions i 

compartir les seves experiències so-
bre els rols de gènere i les violències 
que es pateixen en relació al cos, inci-
dint en dues qüestions: els micromas-
clismes i el bullying.
El 25 de novembre a la tarda es va rea-
litzar una jornada de conscienciació en 
la lluita contra la violència envers les 
dones amb activitats com la música i 
el cinema que van donar lloc al debat 
i a la posada en comú d’experiències i 
propostes per ajudar a canviar aquells 
tics de repressió i d’intolerància de la 
societat actual.
El llançament simbòlic dels globus 
morats cap al cel va finalitzar la con-
centració.

Els joves també s’impliquen 
amb diverses activitats
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Aprovades les bases reguladores per a l’atorgament 
de subvencions sobre l’IBI a famílies monoparentals

L’objectiu és que les 
famílies monoparentals 
també puguin optar a les 
subvencions tal i com ho 
fan altres col·lectius com 
són les famílies nombroses

Durant la sessió plenària del 7 de 
novembre es van aprovar les bases 
reguladores per a l’atorgament 
de subvencions de l’Impost sobre 
Béns Immobles corresponent al do-
micili habitual, a favor de les famíli-
es monoparentals amb els vots fa-
vorables d’ERC i del PSC i l’abstenció 
del grup municipal de Convergents.

Un cop més l’Ajuntament i la Creu Roja de Caldes 
d’Estrac han col·laborat per dur a terme la campanya de 
recollida solidària de joguines.
Com cada any s’han habilitat 2 punts de recollida de 
joguines que tancaran el 3 de gener: la Biblioteca Can 
Milans i l’Escola Sagrada Família. Cal recordar que per 
a aquesta campanya les joguines han de ser noves i no 
poden ser bèl·liques ni sexistes.
Segons la Creu Roja, les joguines que es recullin es repar-
tiran entre uns 100 infants de Caldes i per això s’anima a 
tothom a col·laborar de manera que tots els nens i nenes 
puguin gaudir de la il·lusió d’estrenar una joguina nova.
Com a activitat destacada, el 17 de desembre, de 17 a 
18h, la Creu Roja de Caldes d’Estrac va organitzar un es-
pai de jocs a la Sala Cultural per a tots els infants que 
portessin una joguina per col·laborar amb la campanya.

Tal i com s’explica en els antece-
dents de l’acord, un dels objectius 
prioritaris de l’acció de govern és el 
de prestar especial atenció a les fa-
mílies i persones i el tribut més im-
portant de gestió municipal és el de 
Béns Immobles, difícil d’assolir per a 
moltes famílies. Tot i que a les orde-
nances fiscals s’han establert boni-

ficacions d’aquest tipus, per exem-
ple amb les famílies nombroses, el 
col·lectiu de famílies monoparentals 
no se’n pot beneficiar per qüestions 
estrictament legals, tal i com va su-
bratllar Laura Aloy, regidora d’Acció 
Social, durant el Ple.
D’altra banda, cal tenir en compte 
que el 2009 la Generalitat de Ca-
talunya ja va aprovar un decret on 
reconeix ajudes a les famílies mo-
noparentals equiparant-les amb les 
famílies nombroses. La principal 
finalitat de l’aprovació d’aquestes 
bases, va explicar Aloy, és que s’eli-
mini la possible discriminació de les 
persones titulars de família mono-
parental respecte a les destinatà-
ries de la bonificació establerta a 
l’ordenança fiscal abans esmentada.

“Els seus drets en joc”
campanya de recollida 
de joguines noves, no 
bèl·liques i no sexistes
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L’Oficina de Turisme de Caldes 
d’Estrac, acreditada com a 
Punt d’Informació Turística

PROPOSTES COMERCIALS

FINquES ROMA:
NO DONIS MéS VOLTES, TROBA EL PIS IDEAL

actualitat promoció i turisme–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Oficina de Turisme de Cal-
des d’Estrac ja està acredita-
da com a Punt d’Informació 
Turística després de realitzar 
la formació impulsada pel 
Consorci de Turisme en col-
laboració amb la Diputació i 
diferents entitats com biblio-
teques, comerços, espais cul-
turals o restaurants.
L’objectiu del curs que es va 
iniciar al maig era preparar els 
establiments per donar una 
atenció completa als clients, 
tot oferint assessorament i 
informació sobre activitats i 
visites d’interès tant del pa-
trimoni com dels indrets més 
atractius de la comarca.
L’acte es va realitzar el 18 de 
novembre i en total van ser 36 
els establiments del Maresme 
que van rebre aquest distintiu.

El 18 de novembre 
36 establiments del 
Maresme van rebre 
les acreditacions

Finques Roma, S.L. és una empresa fami-
liar situada a la Riera de Caldes d’Estrac 
que es dedica a tot tipus de gestió im-
mobiliària: des de la compra-venta, fins 
a lloguers de la propietat, com també a 
l’administració de les comunitats.
Amb més de 20 anys d’experiència, Fin-
ques Roma ofereix un servei exclusiu i 
adaptat a les necessitats de cada client, 
ajustant-se als horaris a través de la or-
ganització de visites concertades, i amb 
un equip expert en el ram immobiliari i 

23a Pesolada de 
Caldes d’Estrac

Cita gastronòmica ineludible

Arriba la cita gastronòmica per excel·lència a 
Caldes d’Estrac: la Pesolada. 
En aquesta 23a edició un cop més comptarem 
amb la implicació dels restauradors i comerços 
de la vila que durant els mesos de març i abril 
oferiran un menú especial on el pèsol serà el 
gran protagonista.
D’altra banda es posarà en marxa la 2a Mostra 
de videopèsols, una convocatòria dirigida als 
creadors i creadores perquè realitzin obres en 
vídeo que tinguin com a element comú el pèsol, 
i al mateix temps, s’inspirin en la població i l’en-
torn de Caldes d’Estrac. 
Ambdues propostes s’uniran en l’acte de llança-
ment de la 23a Pesolada que tindrà lloc el 4 de 
març i on els assistents podran gaudir d’algunes 
de les tapes més delicioses basades en els pè-
sols i preparades pels restauradors mentre gau-
deixen dels curtmetratges que s’hagin presentat 
a la Mostra de videopèsols.

Si estàs interessat en promocionar el teu comerç 

al butlletí municipal posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de l’adreça electrònica: 

premsa@caldetes.cat

capaç d’aportar professionalitat i serietat en 
tot moment.
Per a més informació consulta la pàgina 
web: www.finquesroma.com o vine a les 
nostres oficines on resoldrem tots els dub-
tes que puguis tenir.

Adreça:
Riera, 27 baixos - 03893 Caldes d’Estrac
Telèfon: 93 791 11 80; 629 394 200. Horaris: Dll- Dv 9-13h i 16-19h
jmfinquesroma@gmail.com.  www.finquesroma.com

Properament l’Ajuntament de Caldes donarà a co-
nèixer tots els detalls de la convocatòria, així com de 
l’acte de llançament de la 23a pesolada i per això es 
prega als interessats mantenir-se atents al web mu-
nicipal i a www.videopesols.cat
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“Des-amor”
L’exposició pictòrica es va inaugurar el 
divendres 4 de novembre a les 19h

Unes trenta obres vibrants, lluminoses i plenes de color van 
omplir les parets de la Fabriqueta des del 4 fins al 20 de novem-
bre amb motiu de l’exposició “Des-amor”.
David Salvà, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Caldes, va 
ser l’encarregat de presentar l’artista Edu López de Haro a tots 
els assistents. Tot seguit l’autor va agrair les paraules del regidor, donant pas a que tothom 
pogués gaudir dels quadres.
Edu López de Haro és un artista plàstic de Premià de Mar amb una original concepció de 
l’art i un llenguatge propi: els seus treballs se centren en la representació de la figura o cos 
femení a partir d’un conjunt de cercles que intenten representar l’energia del propi cos. En 
aquesta exposició, la novetat és que per primer cop s’involucra la figura masculina dins 
d’algunes peces.
Com el mateix autor explica: “El tema gira al voltant d’alguns moments d’amor i de desamor 
des d’una perspectiva individual i personal”. Entre les peces es troben referències a la mito-
logia grega (protagonitzades per Antígona, Ulisses i Calipso), i en d’altres s’aprofundeix en 
les conseqüències de l’amor i del desamor i la idealització d’alguns conceptes o pensaments, 
així com l’estima als ideals o familiars.

Obra d’Edu López cedida a l’Ajuntament 

de Caldes d’Estrac

Lydia Duran i Marta Tomàs 
presenten “Sensacions”

La inauguració es va celebrar el 
4 de desembre a les 12h

Marines, paisatges exòtics i vistes de Caldes d’Estrac, són els mo-
tius protagonistes de la mostra de pintura “Sensacions” que reuneix 
el treball de dues pintores novells: Lydia Duran i Marta Tomàs .
L’exposició es va inaugurar el 4 de desembre a les 12h a la Fa-
briqueta. Joan Baró, primer tinent d’alcalde, va obrir l’acte intro-
duint els espectadors en el món de les autores, que entenen la 
pintura com una manera d’expressar les seves inquietuds. Lydia 
Duran, impulsora d’aquesta iniciativa, va iniciar-se en el món de 
la pintura fa 6 anys quan se li va declarar una malaltia crònica, 
d’aquesta manera pintar es va convertir per a ella en una expe-
riència vital que ha anat desenvolupant i contagiant. Va ser així 
com va transmetre aquest desig per la pintura a la Marta Tomàs.
Finalitzat l’acte, Duran i Tomàs van obsequiar l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac amb dues obres: Els grocs de la Toscana, 
de Duran, i El molí, de Tomàs, que passaran a formar part de 
l’arxiu del municipi.

Diego Pombo presenta
“Las apariencias engañan”

Las apariencias engañan és una mostra pictòrica de l’obra 
més recent de l’artista colombià Diego Pombo, reconegut a 
nivell internacional com a pintor, dibuixant, escultor, grava-
dor, escenògraf, músic i gestor cultural.
Segons el mateix artista, l’exposició mostra “el camino que 
ha tomado mi obra, en él retomo experimentos que hice du-
rante los años 90 al trabajar con las maculaturas (manchas 
que se producen en las litografías), una manera de hallar 
imágenes sobre manchas a través 
de la pintura”.
I és que als quadres que formen 
part de Las apariencias engañan, 
l’artista agafa com a punt de par-
tida unes fotografies realitzades a 
Mèxic sobre les que treballa i obté 
noves formes en un gest lúdic que 
interactua amb l’espectador.

L’exposició es va inaugurar el 16 de 
desembre a les 19h a la Fabriqueta
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Endinsats 
a la Festa 
Major 
petita
Un cop més va ser el Club 
de Petanca de Caldes d’Estrac 
l’encarregat d’obrir la programació 
de Festa Major petita el passat 
6 de desembre amb el Torneig 
Social de la Festa Major petita i la 
tirada del pernil. Durant els dies 
següents i un cop celebrada la 
tradicional encesa de l’arbre de 
Nadal, entitats com la Biblioteca 
de Caldes, el Consell de Joves, 
que va organitzar la Barrakaldes 
d’Hivern, els Diables d’Estrac 
i la Colla de gegants, han anat 
construint dies inoblidables que 
han omplert de màgia els carrers 
de Caldes fins a la celebració del 
Caga Tió de la plaça de la Vila. 
Aquest any també han tingut 
un protagonisme especial les 
diferents activitats solidàries amb 
la Marató de TV3 organitzades per 
l’ANC de Caldes, Amics del Teatre, 
la Creu Roja i el Mercat Municipal. 

El correfoc i el cercavila: 
les activitats més populars 
de la Festa Major petita
Sens dubte, el dissabte 10 de 
desembre va ser un dels dies més 
intensos de les festes. Al matí, es 
va celebrar la cursa d’Ironkids i 
a la tarda la Colla de Diables va 
preparar un correfoc que va fer 
tremolar tots els carrers de la 
vila. A la nit la festa continuava 
amb les barrakaldes d’hivern 
preparades pel Consell de Joves.
El punt i final el van posar els 
gegants de Caldes, el diumenge 
al matí, amb un cercavila i una 
ballada de gegants on també hi 
van participar les colles d’Arenys 
de Munt, Cornellà, Canet de Mar, 
Tordera i Canovelles. En finalitzar 
l’acte l’alcaldessa de Caldes, Rosa 
Pou, va atorgar un diploma a l’enti-
tat en reconeixement de la seva 
tasca de difusió dels capgrossos 
de Caldes arreu de Catalunya, 
que aquest any celebren el 50è 
aniversari. Jordi Palacín, cap de 
Colla, va aprofitar per engrescar 
tothom a participar a la Colla de 
Gegants, on sempre calen mans.

El Consell de Joves de 
Caldes més actiu que mai 
a la Festa Major petita
Els joves de Caldes van celebrar 
també una jornada plena d’acti-



21

actualitat cultura––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

vitats el divendres 9 de desembre, 
amb un torneig de tennis taula 
en què Oriol Clos es va proclamar 
guanyador, seguit del Jan Campí 
i la Mar Aguado. Més tard es va 
celebrar una sessió de Karaoke.
La nit de dissabte, el Consell de 
Joves es va encarregar d’organit-
zar la Barrakaldes d’hivern que 
va tenir lloc a la Sala Cultural i que 
va comptar amb l’actuació del 
grup Andana i del DJ Straw&Berry 
que va oferir diversió, música i 
gresca a tots els assistents.

El tradicional pessebre 
monumental al 
safareig de Caldes
Com cada any quan s’acosten les 
festes nadalenques se situa el 
pessebre monumental en un lloc  
emblemàtic de Caldes d’Estrac. 
En aquesta ocasió la Regidoria de 
Via Pública i Serveis Urbans ha 
decidit posar el conjunt al safareig 
de Caldes d’Estrac, des d’on ja 
es pot apreciar gràcies al treball 
de la Brigada Municipal que s’ha 
encarregat de col·locar les peces.
Amics del Bonsai ha tornat a fer un 
pessebre a la seu de la seva entitat, 
ple de paisatges exòtics gràcies a 
la presència de diferents bonsais 
com es pot veure a les imatges.

El Concert solidari de Nadal 
amb el Cor Carlit gospel 
tanca un intens cap de 
setmana a Caldes d’Estrac
Un centenar de persones es van 
reunir a la Parròquia de Santa 
Maria el dissabte 17 de desembre 
a les 19h per gaudir de l’espectacle 
que va oferir el Cor Carlit gospel. 
Una activitat organitzada per Amics 
del Teatre en solidaritat amb la 
Marató de TV3. En aquesta ocasió 
va ser Anna Roqué, l’encarregada 
de dirigir les 60 veus que integren 
el cor que va venir acompanyat per 
Jordi gaig, al piano, Jordi gaspar, al 
baix, i David gimeno, a la bateria.
L’ambient festiu, propi de les 
cançons de gòspel, i la càlida 
interpretació de tots els compo-
nents del cor va contagiar un públic 
més que entregat que no es va 
poder resistir a pujar a l’escenari, 
quan Roqué va convidar tothom 
a cantar la cançó “Shalom”.
Després d’aquest moment cli-
màtic el cor va oferir encara tres 
bisos més que el públic va aco-
llir amb forts aplaudiments.
Tot seguit els assistents van ser 
convidats a celebrar el brindis 
de Nadal, durant el qual l’alcal-
dessa de Caldes, Rosa Pou, i el 
regidor de Cultura, David Salvà, 
van atorgar un diploma a l’entitat 
Amics del Teatre que aquest any 
celebra el seu 20è aniversari.
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La Fundació Palau ha anunciat recent-
ment que Maria Choya serà la persona que 
assumeixi les funcions de direcció de la 
Fundació, després que Pere Almeda finalit-
zés la seva etapa com a director.
Choya ha afirmat que agafa la nova presi-
dència “amb empenta, energia i ganes de 
fer coses seguint les mateixes línies de 
treball que es venien desenvolupant a la 
Fundació”. D’altra banda la nova directora  
ha subratllat la importància de tot l’equip 
com a impulsor de les activitats que es fan 
a la Fundació: Sònia Parra, Joan Mascarell i 
Joan Noves, recentment nomenat president 
de la Fundació.

Maria Choya assumeix 
les funcions de direcció 
de la Fundació Palau

2017: un any especialment significatiu degut a que s’acompleix 
el 100 aniversari del naixement de Palau i Fabre

Maria Choya, nascuda a Barcelona, és lli-
cenciada en Història de l’Art per la Univer-
sitat de Barcelona i la de Sussex, Anglaterra 
(2003). Ha cursat el màster en Estudis de 
Museologia Internacional a la Universitat 
de Goteborg, Suècia (2006-2008). Ha col-
laborat en diversos projectes al Museu de 
les Cultures del Món (Goteborg) i al Museu 
Horniman (Londres) així com al Departa-
ment d’Educació de l’Oficina de Patrimoni 
de Londres. Des del 2008 ha treballat per 
a museus de la Xarxa de Museus Locals 
de Barcelona fins que arriba a la Fundació 
Palau l’any 2011. Des d’aleshores ha estat 
la responsable de la col·lecció d’art i de la 
coordinació de les exposicions.

2017: un any ple de reptes
“A més de treballar en la feina específi-
ca que implica la col·lecció pròpia, volem 
impulsar activitats de caràcter més social 
i també  de retorn al poble aproximant la 
cultura i oferint propostes atractives per a 
diferents tipus de públic”, afirma Maria Cho-
ya, actual directora de la Fundació Palau.
Amb aquesta idea la Fundació es planteja 
un any ple d’activitat que deixarà entreveu-
re un seguit de sinergies amb diferents en-
titats del municipi de Caldes.
Durant el mes de novembre es va posar en 
marxa una activitat en col·laboració amb 
l’Escola Sagrada Família i el 22 de desem-
bre es va inaugurar l’exposició de caire so-
cial: “Refugiats per què?”.  El 29 de desem-
bre, es va celebrar el concert de Nadal amb 
un recital de piano de Sira Hernández sobre 
el llibre La Música Callada de Frederic Mom-
pou. Activitat relacionada amb l’exposició 
de Jean –Jaques Laigre que es va inaugurar 
el 8 de novembre.
Durant el mes de febrer, la Fundació oferirà 
la possibilitat de gaudir de la mostra itine-
rant “Plou, neva i pinta” produïda al Centre 
d’Art la Panera, de Lleida. Una iniciativa que 
té com a objectiu apropar l’art contempora-
ni a tots els públics.

Durant el mes de maig, arriba l’exposició 
“Escoles d’altre món”. Una mostra de fo-
tografies de Quim Manresa destinada a do-
nar a conèixer les realitats escolars de tot 
el món. Aquesta exposició es farà en col-
laboració amb l’Ajuntament de Caldes i la 
Diputació de Barcelona.  
Com sempre, durant el mes de juliol se ce-
lebrarà el Festival de Poesia i + amb una 
programació més que complerta dissenya-
da per Pere Almeda, Martí Sales i Mireia 
Calafell.
Però indiscutiblement, la celebració del 
centenari del naixement de Josep Palau i 
Fabre serà l’esdeveniment que marcarà el 
2017 i ja hi ha planificats una sèrie d’actes. 
El 21 d’abril, el dia del naixement del funda-
dor, s’iniciarà la celebració amb l’exposició 
“Poemes de l’Alquimista” comissariada 
per Julià Guillamon, en què s’abordarà el 
recull de poemes de Palau amb elements 
teatrals.
El 29 d’abril tindrà lloc un dels actes més 
rellevants: el col·loqui internacional de 
Picasso que reunirà un centenar d’experts 
sobre l’artista sota el tema “Picasso i identi-
tat” i que es desenvoluparà entre Barcelona 
i Caldes d’Estrac.
Finalment, durant el mes d’octubre en col-
laboració amb la Fundació Picasso de Mà-
laga, i comissariada per Víctor Fernández es 
presentarà una mostra que recollirà foto-
grafies (algunes inèdites), documents i ob-
jectes relacionats amb la recerca exhausti-
va que va realitzar Palau sobre Picasso.
“El 2017 vindrà amb un volum d’activitat 
important, atraient, diferent i dirigida a 
tot tipus de públic” conclou Choya, que 
exposa la importància de treballar per po-
sicionar la Fundació com a centre de refe-
rència al Maresme, a Catalunya i fins i tot 
a nivell internacional, tal i com va succeir 
amb l’art de Picasso.
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El 2017 és un any emblemàtic per a 
la Colla de Diables d’Estrac que arriba 
al 20è aniversari i ja s’ensuma que una 
commemoració com aquesta no passarà 
indiferent. Per això, durant aquests me-
sos, els membres de la colla han estat 
treballant força en la reforma i millora del 
seu local, l’antic escorxador.
Però aquesta només és una de les iniciati-
ves que estan duent a terme els veterans de 
l’entitat. En aquests 20 anys el grup ha cres-
cut i s’ha ampliat i és el moment de plante-
jar-se de formar a una generació nova. Un 
planter que segueixi les passes dels Diables 
d’Estrac. Amb aquesta idea, aquest 27 de 

La Colla de Diables d’Estrac 
ha posat en marxa una nova 
iniciativa per “enfortir l’exèr-
cit de l’Astharoth”, tal com 
expressen ells mateixos. Es 
tracta de la creació d’un nou 
grup de percussió que acom-
panyarà l’emblemàtic drac de 
Caldes en les seves aventures 
i actuacions a casa nostra i per 
tots els pobles on és convidat. 
El grup de percussió ja comp-
ta amb la participació d’unes 
dotze persones entre joves i 
grans, que ja han començat 
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Els assajos han començat a principis de novembre a la Sala Cultural

Nou grup de percussió a la Colla de Diables d’Estrac
els assajos a la Sala Cultural 
cada dimarts i dijous entre les 
20h i les 22h del vespre.
El grup està obert a tothom 
que hi vulgui col·laborar, amb 
l’única condició de fer-se 
membre de la colla, ser major 
de 16 anys i gaudir formant 
part d’aquesta colla que l’any 
vinent celebrarà el vintè ani-
versari de la seva creació. Els 
interessats a participar poden 
contactar amb la Colla de Di-
ables al telèfon: 600 588 451 
(Àlex) o enviar un correu a 
l’adreça electrònica: diables-
destrac@hotmail.com

Primeres passes de la colla infantil dels Diables d’Estrac
El diumenge 27 de novembre la Colla de Diables d’Estrac va 
celebrar una jornada de formació per a tots els seus membres

novembre, la colla va reunir els més joves 
del grup i va encarregar a Júlia Puig, mem-
bre dels diables, que introduís els infants en 
el món de les bèsties i el foc. Puig va explicar 
als joves els conceptes imprescindibles que 
formen part del correfoc, així com les mesu-
res de seguretat que s’han de seguir.

D’altra banda, durant el diumenge tam-
bé es va impartir el curs per a l’obtenció 
del CRE (Consumidor Reconegut com a 
Expert) que els participants, majors de 
18 anys, van assolir amb èxit. Àngel Ma-
culet, cap de Colla, i el regidor de Cultu-
ra, David Salvà, van ser els encarregats 
de repartir els diplomes.
La jornada va finalitzar amb un dinar de 
germanor al mateix local dels Diables 
d’Estrac, que van aprofitar per agafar for-
ces de cara al dissabte 10 de desembre, 
quan desplegaran els exèrcits del Drac 
Astharoth per oferir el millor dels corre-
focs emmarcat en la Festa Major petita de 
Caldes d’Estrac. Seran les primeres passes 
de la colla infantil dels Diables d’Estrac.

Sota els paisatges (tot i el mal temps) l’Agrupació va poder celebrar la sortida al pantà. Foto: M.Blázquez

L’Agrupació de Pensionistes 
de Caldes organitza una 
sortida al Pantà de Boadella

El passat 4 de desembre 
l’Agrupació de Pensio-
nistes de Caldes d’Estrac 
va organitzar una sortida 
al Pantà de Boadella a la 
que es van sumar unes 
cinquanta persones. Tot i el 
mal temps durant la sortida 
van poder visitar el pantà 
i el poble de Sant Llorenç 
de la Muga. Tot seguit es 
va celebrar el dinar que 
va finalitzar amb un ball 
per a tots els comensals.
La pròxima sortida es farà 
a Valls el 29 de gener per 
celebrar una calçotada. 
Mentrestant, des de l’Agru-
pació desitgen unes bones 
festes per a tots els socis.
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L’Àrea d’Esports de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
posa en marxa una nova 
iniciativa: la promoció de 
l’handbol a Caldes. L’ob-
jectiu és fomentar l’esport 
base a Caldes, creant un 
equip d’handbol i més enda-
vant també d’handbol platja 
en col·laboració amb el Club 
Esportiu Llavaneres Mares-

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

Més de 200 infants van aproximar-se a la plaça de les Bar-
ques per participar en la cursa popular Ironkids que es va 
celebrar el dissabte 10 de desembre dins de les activitats de 
la Festa Major petita de Caldes.
La cursa es va iniciar a les 11h del matí i es van realitzar qua-
tre proves: un recorregut de 1.000 metres per als joves d’ESO 
(1r, 2n , 3r i 4t) i de cicle superior de primària (5è i 6è). Un 
recorregut de 750 metres per als nois i noies de cicle mitjà 
de primària (3r i 4t), un de 500 metres per als infants de cicle 
inicial (1r i 2n), i un de 250 metres per als infants d’infantil (P3, 
P4 i P5) que podien ser acompanyats pels pares.
L’objectiu de la cursa Ironkids, d’inscripció gratuïta, era pro-
mocionar els valors de l’esport entre els més petits, celebrant 
el que els organitzadors anomenen una cursa participativa. 
D’aquesta manera tots els infants van llençar-se a fer els di-
ferents recorreguts amb el número 1 al seu dorsal i en acabar, 
tots van rebre una medalla per haver realitzat la prova en un 
ambient familiar, festiu i esportiu que va ser celebrat tant pels 
joves esportistes com pels pares que els van acompanyar.

L’Ironkids s’estrena a 
Caldes amb 230 inscrits

Des de l’Ajuntament es vol agraïr la tasca de l’equip de volun-
taris que van fer possible l’esdeveniment esportiu, així com la 
coordinació duta amb Miquel Vázquez, professor d’educació 
física de l’Escola Sagrada Família.

L’handbol arriba a Caldes d’Estrac L’Ajuntament 
de Caldes signa 
un contracte de 
patrocini amb 
el Club Handbol 
Llavaneres 
Maresme

me amb el que ja s’han ce-
lebrat amb èxit dos torneigs 
d’handbol platja coneguts 
com la “Maresme Week”.
És per això que el passat 9 
de desembre es va signar un 
contracte de patrocini entre 
l’Ajuntament de Caldes i el 
Club Handbol Llavaneres 
Maresme, segons el qual 
l’Ajuntament cedeix la pista 
poliesportiva durant la tem-
porada de setembre de 2016 
a juny del 2017, mentre que 
el club publicitarà el nom de 
Caldes d’Estrac a les samar-
retes dels jugadors.
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Ordenances Fiscals del 2017
Es modifiquen les ordenances fiscals sobre l’obertu-
ra de rases o sondatges, l’expedició de documents 
administratius, llicències urbanístiques, i la de reco-
llida, tractament i eliminació d’escombraries

Durant la sessió plenària ordinària del 7 de novembre 
es va aprovar la modificació de quatre de les Ordenances 
Fiscals amb els vots favorables d’ERC i del PSC i l’absència 
del grup municipal de Convergents.
Pel que fa a l’ordenança número 8, que fa referència a 
l’obertura de rases o sondatges, s’ha afegit una taxa mí-
nima de 60 euros.

Respecte a l’ordenança fiscal número 18 sobre l’expedició 
de documents administratius, s’han modificat els docu-
ments relatius a serveis urbanístics en les certificacions 
d’antiguitat i legalitat, i el de comptabilitat de l’activitat, 
que s’han equiparat a la certificació de serveis urbanístics 
amb el preu de 86 euros, tal i com es feia fins ara. D’altra 
banda, també dins dels serveis urbanístics, l’informe de 
disponibilitat i adequació d’habitatge per reagrupament 
familiar passa de 64,35 euros a 36,75 euros.
Finalment, en les ordenances número 19 sobre les llicèn-
cies urbanístiques, i la 22 sobre la recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus, s’han modificat 
alguns conceptes i termes per adaptar-los a la normativa 
urbanística vigent.

ĹAjuntament de Caldes 
ja compta amb un 
inventari de béns i drets
L’inventari, confeccionat des de la Diputació de 
Barcelona, es va aprovar durant la sessió plenària 
del 7 de novembre

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac havia demanat a la 
Diputació de Barcelona la realització d’un inventari de 
béns i drets de la corporació de forma gratuïta, tal i com 
es demanava en el recordatori del Servei d’Assistèn-
cia a la Gestió Econòmica Local als municipis de menys 
de 5.000 habitants de la província de Barcelona que no 
disposessin d’un inventari inicial, de la qual cosa es va 
donar compte a la Junta de Govern del 14 de setembre 
de 2015. 
Un cop finalitzat el treball, la Diputació de Barcelona ha 
procedit al lliurament d’aquesta eina que permetrà de-
finir i enllaçar les relacions comptables entre l’inventari 
i la comptabilitat, i que va ser aprovada amb els vots 
favorables d’ERC, el PSC i l’absència del grup municipal 
de Convergents.

Comunicat de 
l’Ajuntament 

Emès el 7 de novembre davant l’absència del grup 
municipal de Convergents

Avui s’ha celebrat la sessió plenària ordinària que hi 
havia programada. Els regidors de l’oposició, del grup 
Convergents, no hi han assistit tal i com anunciaven 
en un comunicat entrat a l’Ajuntament aquest matí. En 
aquest, al·leguen que hi ha hagut defectes de forma i 
incompliments de termini en l’enviament de la docu-
mentació. 
El govern ha retirat de la sessió els punts la documen-
tació dels quals s’havia enviat fora de termini, que són 
petites demores habituals en les administracions públi-
ques i en concret també en aquest consistori en els anys 
anteriors. Així, s’han tractat només els altres punts on hi 
havia compliment de terminis i que s’havien tractat en 
la comissió informativa amb presència de representants 
de tots els grups.
L’equip de govern lamenta l’actitud poc constructiva i 
poc comprensiva amb aquests defectes de forma que 
també es donaven en el seu mandat.
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L’Àrea d’Hisenda dóna compte del pagament de 
despeses causades per indemnitzacions, causes 
jurídiques i altres gestions d’anys anteriors
L’Àrea d’Hisenda va portar a aprovació la tramitació d’un 
expedient de modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit 
extraordinari que es finança mitjançant romanent de tresore-
ria per valor de 108.521,92€.
El regidor Òscar Baró va explicar durant el Ple que les des-
peses comptabilitzades aquí corresponen a la gestió d’anys 
anteriors i són bàsicament pagaments de serveis i obres rea-
litzades abans del 2016, i les despeses jurídiques i interessos 
de demora en els casos de sentències en les que l’Ajuntament 
ha perdut certs contenciosos que tenia oberts. També va des-
tacar que, tal i com ja va anunciar en sessió plenària a mitjans 
d’any en la que es va tractar la liquidació del 2015, l’import 
del romanent de tresoreria de la liquidació es veuria disminuït 
amb els pagaments que encara s’havien de fer de gestions 
d’anys anteriors i que eren alienes al pressupost del 2016 i al 
govern actual.
Va explicar que en aquell moment ja les va estimar en més de 
100.000 € i són bàsicament els pagaments que es tracten aquí 

ara amb els imports finals que s’han anat coneixent en els 
darrers mesos, tot i que encara se n’espera algun més d’igual 
naturalesa.
A continuació es presenten les dades d’aquests pagaments:

L’Ajuntament de Caldes compromès 
amb la independència

Aprovada l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes a 
l’Associació de Municipis per la Independència com 
a membre de ple dret

Durant la sessió plenària ordinària celebrada el 7 de no-
vembre es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes 
a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) com 
a membre de ple dret.
Des de l’equip de govern es considera “que el fet de que l’AMI 
reclami un dret fonamental com és el de la llibertat d’un poble 

com a pas per aconseguir obrir les possibilitats de creixement 
dels nostres conciutadans és de justícia i el Dret ha de trobar 
els camins per assolir-ho de forma pacífica”.
D’altra banda, tot i que durant el Ple celebrat el 28 d’abril 
del 2014 es va aprovar l’adhesió a l’AMI, l’Ajuntament 
de Caldes no era membre de ple dret atès que s’havia 
d’aprovar en el plenari per majoria absoluta, la qual cosa 
es va poder fer durant la sessió plenària ordinària del 7 
de novembre de 2016 amb el vot dels regidors que con-
formen l’equip de govern i l’absència del grup municipal 
de Convergents.

L’Ajuntament es compromet a donar suport a la ce-
lebració d’un referèndum vinculant sobre la inde-
pendència de Catalunya 
El 27 de novembre ERC va presentar una moció de suport a 
la celebració d’un referèndum vinculant sobre la indepen-
dència de Catalunya tot recordant que des del Parlament 
de Catalunya s’ha encoratjat els municipis a impulsar els 
debats constituents promovent la participació i facilitant 
els recursos i espais per al seu correcte desenvolupament. 
Un compromís que l’Ajuntament de Caldes ha acceptat 
després que quedés aprovada la moció amb els vots fa-
vorables del grup municipal de Convergents i d’ERC i l’abs-
tenció del PSC.
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El Ple de l’Ajuntament desestima la reprovació 
presentada pel grup de Convergents a 
l’alcaldessa i al regidor d’Urbanisme

En la moció i en el posterior debat, el grup municipal 
de Convergents va exposar el seu desacord en la forma 
de procedir en l’acomiadament d’un treballador extern 
de l’Ajuntament. El grup municipal de Convergents va 
acusar l’equip de govern d’intimidar el treballador i de 
malbaratar els diners públics efectuant un acomiada-
ment en el que ha calgut indemnitzar el treballador.
Al seu torn, l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, va des-
mentir cadascuna de les denúncies que figuren en la 
moció. En primer lloc va voler remarcar el fet de que 
durant tot el procés sempre es va mantenir un diàleg 
cordial amb el treballador.
Pou va desmentir també el fet que la indemnització fos 
de 55.000 euros, com diu la moció, i va explicar que el 
treballador tenia dues contractacions, una amb l’entitat 

pública local EPEL Caldes XXI i l’altra amb l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac. La indemnització del primer contracte va 
quedar en 15.930 euros, mentre que la segona indemnit-
zació va quedar en 19.950 euros. A aquesta xifra, a més, 
cal afegir-hi les factures del gener al març que encara 
no s’havien fet efectives. D’altra banda, Pou també va 
destacar el fet que la indemnització que es va atorgar pel 
contracte amb l’EPEL Caldes XXI ja ha estat amortitzada 
en no haver de mantenir el sou del treballador.
Pou també va aclarir que els costos de l’advocat labo-
ralista han estat de 1.500 euros i no d’11.500 euros tal i 
com figura a la moció.
Per tots aquests motius, la moció va quedar desestima-
da amb els 4 vots favorables del Grup de Convergents i 
els 6 vots en contra d’ERC i del PSC.

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.

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 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 19/12/16:

3.620.274,01 €

409.097,38 €

1.861.105,40 €

1.098.791,25 €

328.774,09 €

80.463,95 €

353.076,11 €

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 €

n  Deute a llarg termini

n   Creditors (deute amb 
proveïdors i administracions 
públiques)

n Deutors (total)

L’Apunt
econòmic 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 19/12/16
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Últimos testigos
Svetlana Alexiévich 
(NOVEL·LA)
Barcelona: Debate, 2016.

La Segona Guerra Mundial va dei-
xar gairebé tretze milions de nens 
morts i, el 1945, només a Bielorús-
sia vivien als orfenats uns vint-i-set 
mil orfes, resultat de la devastació 
produïda per la guerra en aquell 
país. A finals dels anys vuitanta la 
premi Nobel Svetlana Alexiévich va 
entrevistar aquells orfes, i aquests 
testimonis composen un emoci-
onant relat d’una de les tragèdies 

més grans de la nostra història.

svetlana Alexiévich és una prestigiosa i reconeguda periodista bielorussa 
nascuda l’any 1948, l’obra de la qual ofereix un retrat profundament crític 
de l’antiga Unió Soviètica i de les seqüeles que ha deixat entre els seus 
habitants. El seu esperit crític, el seu compromís amb els que pateixen i 
la seva fructífera carrera literària han estat reconeguts amb nombrosos 
guardons, entre els qual cal destacar el Premi Nobel de Literatura (2015), 
el Premi Ryszard Kapuscinski de Polònia (1996), el Premi Herder d’Àustria 
(1999), el Premi Nacional del Cercle de Crítics dels Estats Units (2006), el 
Premi Médicis d’assaig a França (2013) i el Premi de la Pau dels llibreters 
alemanys (2013).

ACtiVitAt DestACADA!
20 de gener, a les 19:00h a la Biblioteca Can milans 

ACte De presentACió De les pArelles lingüístiques
Un any més, presentem les noves parelles lingüístiques del programa 
Voluntaris per la Llengua, que organitza el Centre de Normalització 

Lingüística del Maresme juntament amb la biblioteca.

lA BiBlioteCA 
es mou AmB 
tu. gràCies!
La Biblioteca tanca un any 
més i ho fa carregada de bo-
nes experiències, activitats i 
molta lectura. Estem satisfets 
dels resultats obtinguts. És per 
això que volem agrair la col-
laboració de tots els agents 
que han participat d’aquest projecte: associacions, entitats, escola, conta-con-
tes, conferenciants, voluntaris, escriptors, pares, usuaris, companys de feina i 
en general, totes aquelles persones que, d’una forma o d’altra,  han aportat el 
seu granet de sorra.

No ens oblidem de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, sempre al 
nostre costat, donant suport a la nostra tasca.

Per acabar, dir-vos que iniciem l’any amb molta il·lusió, ganes de treballar i 
amb els mateixos valors que ens inspiren: el foment de la lectura i la cultura, 
el treball en xarxa i la proximitat.

Gràcies per la vostra confiança i bona entrada d’any!
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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 a con-
tinuar rebent la revista Portada a 
casa vostra o a través d’una adre-
ça de correu electrònic només 
haureu 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 es podrà continuar descar-
regant 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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BAlneAri Colón: 
per quÈ li Diuen 
BAlneAri, si no Hi 
HA AiguA termAl 
Continua l’engany perquè l’aigua 
termal segueix sense arribar al 
Balneari, però ningú adverteix els 
clients d’aquesta anomalia. Des de fa 
temps la connexió resta inutilitzada. 
El problema, però, és que abans qui 
enganyava era el concessionari, ara, 
des de que la propietat ha revertit 
al titular, és l’Ajuntament el qui 
ho fa. I això és greu, molt greu.

Per què li diuen balneari si 
malauradament no hi ha aigua 
termal?. Davant la passivitat i 
tolerància del Govern Municipal que 
va dient que “tot va bé”, l’establiment 
incompleix la principal de les seves 
condicions. La que li dóna sentit 
i la que precisament justifica la 
seva existència: la dels serveis de 
balneoteràpia, gràcies a la utilització 
de l’aigua termal de Caldes.

L’Agència Catalana de Salut certifica 
que no hi ha termalisme cada vegada 
que fa una inspecció. La darrera 
és de finals de setembre. I davant 
d’això, què fa el Govern? Res. Ni 
piu. Li és igual. Ni tan sols és capaç 
d’exigir a Stelgroc que compleixi amb 
les seves obligacions, la principal 
de les quals, és, cal no oblidar-ho, 
oferir serveis amb aigua termal.

Per contra, el Govern el que fa 
és permetre-li seguir fent de 
concessionari, malgrat la concessió 
ja s’hagi acabat. Primer, va dir 
que ho seria durant sis mesos, 
però ja n’han passat quasi set i 
sembla que la cosa va per llarg.  

Algú s’imagina anar a un balneari de 
Caldes de Montbui, per exemple, 
i que li diguin que no hi ha aigua 
termal, però que si vol, es pot 
banyar amb aigua calenta de 
l’aixeta? Esperpèntic, no? Ridícul i 
increïble, oi? Doncs això és el que 
està passant al Balneari Colón.

Davant aquesta situació, com pot 
l’alcaldessa anar dient que “ara tot 
va bé” i que “Stelgroc SA s’esforça en 
donar bon servei” per a justificar que 
segueixi explotant indefinidament 
el Balneari? I sobretot, com pot 
permetre que l’estafa continuï, ara 
que està sota la seva responsabilitat 
directa? A què espera per restablir 
la normalitat i evitar el ridícul 
que per a Caldes representa un 
balneari sense aigua termal?

Després ens estranyarà  que la 
gent no vulgui venir a Caldes...

La gent d’ERC de Caldes afrontem 
amb ganes aquest 2017 que tot just 
comença, gens aliens a l’enorme 
complexitat que l’acompanya.

A nivell municipal treballant 
intensament per superar el dia a dia i 
fer front al cúmul de conseqüències 
relacionades amb la mala gestió dels 
darrers anys, que sens dubte traven el 
que hauria de ser una governabilitat 
més planera i senzilla. Defugint 
els debats estèrils a les xarxes, els 
comentaris insidiosos, les reprovacions 
amb to afectat, les mentides airejades 
a plena consciència i, en general, 
tots els tics que acaben essent 
comuns en la dreta més nostrada.

A nivell comarcal arraconats de les 
responsabilitats obtingudes de ple 
dret després de ser la força més 
representada, però avançant amb la 
mateixa empenta i energia. Assimilant 
una “vendetta” inconcebible que 
mostra la cara més fosca de la 
política, però que sens dubte ajuda 
a ressituar al seu lloc i conèixer 
realment tots els companys de viatge.

A nivell nacional fent camí cap al 
referèndum que haurà de legitimar 
un canvi que creiem imprescindible 
i necessari. Un canvi que haurem 
de decidir entre totes i tots a partir 
d’una pregunta clara i concisa. Un 
canvi que ens ha de portar aquest 
any que tot just comença.

La gent d’ERC de Caldes seguirem 
treballant per possibilitar el 
referèndum. Els nostres representants 
al govern amb el seu fer constant, i 
formant part de l’Assemblea d’Electes 
de Catalunya; els membres de la secció 
local recolzant a diari la feina que 
es porta a terme al nostre municipi 
i organitzant grups de treball per 
donar suport a les diferents àrees.

No volem deixar passar aquesta 
nova oportunitat de convidar-vos 
a formar part d’algun d’aquests 
grups de treball incorporant-vos a 
la nostra secció local, aportant les 
vostres idees per ajudar-nos a arribar 
més lluny i fer més bona feina.

I evidentment no podem acomiadar 
el nostre primer escrit de l’any 
sense desitjar-vos un 2017 fantàstic. 
Esperem que els vostres propòsits 
tinguin resposta, que sigueu molt 
feliços i per damunt de tot que gaudiu 
al màxim de les petites coses.

nADAl soliDAri

Primer que res, voldríem felicitar 
les properes festes a tots els 
caldencs. Se sigui o no creient, 
les festes de Nadal sempre les 
celebrem, poc o molt, com a 
diades de trobada familiar, entre 
amics, companys de feina... 

Ara, però, són temps de problemes: 
econòmics, socials, polítics. Són 
també dies d’hivern, de poques 
hores de llum, de fred viu sovint. 
I ens preguntem què faran els 
sense sostre, els desnonats, els 
fugitius que busquen refugi  lluny 
de casa seva –una casa que 
probablement ja no existeix.  Una 
casa, en tot cas, que no és segura 
ni ho serà en molt de temps. 

Aquests dies, arran dels salvatges 
i repetits atemptats, sembla que 
la crisi dels refugiats ha passat a 
segon terme. No és d’actualitat? 
Sí que n’és, i cada cop més greu. 
Els salvatges fets de guerra que, 
sovint, s’acarnissen amb els 
civils i els obliguen a fugir del 
seu poble camps a través, sota 
les bombes, i sovint amb nens 
petits, vells i malalts, no han 
cessat, sinó al contrari. Però, ja 
que cap estat ni institució pública 
semblen disposats a complir 
amb les seves obligacions, no 
interessa gaire parlar-ne. 

Hi ha gent, a més, que té por. El 
desafortunat comentari del bisbe 
de València va obrir la veda perquè 
en seguissin uns altres, sempre 
en la línia de la sospita. Només 
ha faltat això. Amb tot plegat, 
correm el perill d’embolicar-nos 
en una espiral de por, i potser odi. 

Mentrestant, vells, joves, dones, 
nadons, famílies senceres (o els 
que en queden vius) esperen 
(?) el moment de tornar a tenir 
una vida, diguem-ne, normal. 
Una vida en pau. Una vida digna, 
allò que tots mereixem. 

És demanar massa? Pensem-hi
aquest Nadal i, sobretot, 
posem-nos a la feina!
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aGenda d’actiVitats deLs mesos de Gener i feBrer de 2017

31

gener

1  
Divendres

 

A la Fundació Palau
exposiCió:
“refugiAts per quÈ?”
Fins el 8 de gener
Organitza: Fundació Palau

Al complex esportiu municipal
CAmpAnyA De reColliDA 
D’Aliments
Promoció gener (es cobraran 
10 euros de despeses 
d’inscripció). Els aliments 
recollits seran de llarga 
caducitat. També recollirem 
productes de neteja o higiene. 
Consulta les condicions a 
recepció!
Fins al 31 de gener
Organitza: Sige Sports

2  
Dilluns

A la Fabriqueta
inAugurACió exposiCió 
ABel pruñonosA
(Més informació pròximament 
al web municipal)
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

5  
Dijous

A partir de les 6 tarda 
ArriBADA De ses 
mAjestAts els reis 
D’orient
Organitza: Comissió de Festes 
Nadalenques

13  
Divendres

A les 6 tarda, a la Biblioteca 
Can Milans
HorA Del Conte:
“Contes De lA iAiA”
a càrrec d’Ulldistret
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

20  
Divendres

A 2/4 de 7 tarda, a la 
Biblioteca Can Milans
presentACió De les 
pArelles lingüístiques 
2017
A càrrec de maite Bonora i 
tamara Alfaro
El programa Voluntariat per la 
Llengua es basa en la creació 
de parelles lingüístiques 
formades per un voluntari, 
que parla català fluidament, 
i un aprenent, que en té 
coneixements bàsics i vol 

adquirir fluïdesa. El període 
d’inscripció és obert fins 
al mes de desembre i al 
gener s’inicien les trobades. 
Veniu a la biblioteca i us 
n’informarem. O bé truqueu al 
93 791 30 25.
Organitza: Centre de 
Normalització Lingüística i 
Biblioteca Can Milans

29  
Diumenge

A les 8 matí, al passeig dels 
Eucaliptus
Sortida a Casa Fèlix – Valls
grAn festA De lA 
CAlçotADA
Preu: 
Socis: 53 euros
No socis: 55 euros
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes de Caldes 
d’Estrac

feBrer

1Dimecres

A les 10 matí, a la Biblioteca 
Can Milans
lA ClAsse De 3r VisitA lA 
BiBlioteCA
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

8 Dimecres

A les 10 matí, a la Biblioteca 
Can Milans
lA ClAsse De 4rt VisitA lA 
BiBlioteCA
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

15 Dimecres

A les 10 matí, a la Biblioteca 
Can Milans
lA ClAsse De 5è VisitA lA 
BiBlioteCA
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

17  
Divendres 

A les 6 tarda, a la Biblioteca 
Can Milans
HorA Del Conte i tAller 
De mAquillAtge
A càrrec d’Eva González
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

19  
Diumenge

A les 6 tarda, a la Biblioteca 
Can Milans
sortiDA Al teAtre Del 
CluB De leCturA
Veurem “Barcelona” de Pere 

Riera i posteriorment anirem 
al Sant Pacià Teatre de Sant 
Andreu a veure l’obra, dirigida 
per Josep Puga.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

22 Dimecres

A les 10 matí, a la Biblioteca 
Can Milans
lA ClAsse De 6è VisitA lA 
BiBlioteCA
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

28Dimarts

A les 6 tarda, a la Biblioteca 
Can Milans
Club de lectura
“DemiAn” De HermAnn 
Hesse
Emil Sinclair és un nen que 
ha passat tota la seva vida 
en el que ell anomena el 
Scheinwelt (món de somni 
o món de llum), però una 
mentida el porta a ampliar la 
seva visió del món i a conèixer 
Max Demian, un personatge 
enigmàtic que el portarà pel 
camí de l’auto-raonament 
destruint paradigmes 
materialistes que l’envoltaven.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Cursos i tAllers

linDy Hop
Un nou curs adreçat a tots els que desitgin aprendr Lyndi Hop. 
Comença el dijous 19 de gener i es farà cada dimarts i dijous de 
19h a 20h de gener a març.
Organitza: Camí Ral 39, Cultura i Verdura.
Més informació: info@swingrevolucio.com  Tel: 619 573 828
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
pilAtes per A lA gent grAn
Al Casal d’avis
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 de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Curs De BonsAis
Els dimecres a partir de les 20h a la “Caseta dels Bonsais”. 
Organitza: Amics dels Bonsais

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Curs De tAitxí
Dilluns i dimecres d’11,30h a 12,30h a la Sala Cultural. 
Organitza: DonastraK
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tAller De mAnuAlitAts
Dimarts i dijous de 17 a 19h (Edifici de l’Ajuntament, 4t pis)
Organitza: DonastraK
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Curs De perCussió
A la Sala Cultural cada dimarts i dijous entre les 20h i les 22h del 
vespre. Els interessats a participar poden contactar amb la Colla 
de Diables al telèfon: 600 588 451 (Àlex) o enviar un correu a 
l’adreça electrònica: diablesdestrac@hotmail.com
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Alícia Bosch i Manolo Martínez
Coordinadors de la benvinguda als 
Reis Mags a Caldes d’Estrac

Tot va segons el previst?
Recentment hem pogut contactar 
amb Ses Majestats, i han confirmat 
que arribaran a Caldes d’Estrac el 5 
de gener a les 6 de la tarda, com ja 
és habitual. Ens han demanat que 
fem les carrosses bastant grans, ja 
que aquest any porten molts regals 
i no en volen perdre cap pel camí.

Suposo que hauran rebut 
moltes cartes...
De fet, estan molt contents perquè 
aquest any els infants els han fet unes 
cartes molt elaborades, plenes de 
dibuixos, purpurina i amb una lletra ben 
cuidada, la qual cosa els ha fet molta 
il·lusió, especialment al Melcior, que 
sempre valora tots aquests detalls. 
També ens han demanat que estiguem 
a l’aguait per si algun nen vol donar 
la seva carta en persona el dia de la 
cavalcada. Així que estarem pendents.

Segons les xifres, uns 700 infants de Caldes ja es-
tan enllustrant les sabates perquè la nit del 5 de ge-
ner els Reis Mags d’Orient els deixin els regals més 
anhelats de l’any. Però unes hores abans que això 
passi, cal rebre Ses Majestats amb tots els honors 
que es mereixen, i per això, ja fa dies que la nau de la 
brigada bull d’activitat.  Cops de martell, teles preci-
oses, retocs aquí i allà. S’acosta la nit més màgica de 
l’any i l’engranatge ja és en marxa. 

M’han dit que també heu 
preparat uns fanalets
Els Reis Mags es mereixen un 
acompanyament especial, i hem pensat 
que tots els infants que vinguin a veure 
la cavalcada poden portar uns fanalets 
que donaran un toc màgic de llum que 
de ben segur encisarà tant a Melcior 
com Gaspar i sobretot a Baltasar.

Veig molta gent treballant de valent!
Som una quinzena de voluntaris. 
Cadascú dóna una mà amb el que 
sap fer. Cal pensar que hi ha moltes 
tasques a desenvolupar. En primer 
lloc la construcció de les plataformes, 
on cal soldar i col·locar les fustes per 
tenir una estructura forta. Després, cal 
pensar en la decoració, el disseny de les 
carrosses i tota l’ambientació, i per últim 
l’elaboració de les disfresses. Cada detall 
compta per aconseguir que les carrosses 
deixin enlluernats tant els Reis Mags 
com els nens que els vinguin a rebre.

Però aquest no és el primer any 
que Caldes rep Ses Majestats, no?
Exacte! Fa molts anys que Caldes d’Estrac 
dóna la benvinguda a Ses Majestats i el 
llistó està ben amunt. La veritat és que 
estem molt agraïts a la Comissió de Reis 
anterior i a totes les persones que fins 
ara s’han encarregat de la preparació 
d’aquesta nit màgica. Realment han fet 
una tasca destacada, deixant moltes 
coses preparades i en un estat perfecte 
perquè aquest any es pugui tornar 
a realitzar una cavalcada brillant.

quanta gent participarà a la desfilada?
Entre patges, repartidors de caramels, 
animals del bosc, nans i personatges 
de contes, calculem que n’hi haurà 
una trentena com a mínim.

Hi haurà alguna novetat entre 
les carrosses d’aquest any?
I tant! Sempre es busca algun 
motiu nou. Però no ho desvetllarem 
fins la mateixa nit de Reis! Qui ho 
vulgui descobrir haurà de venir amb 
nosaltres a rebre Ses Majestats!

Tinc entès que porteu setmanes 
preparant la festa
Hem començat a finals d’octubre i des 
de llavors venim cada cap de setmana. 
El Manolo, per exemple, arriba a les set 
del matí i no marxa fins les cinc de la 
tarda. Aquests darrers dies hem vingut 
més hores perquè cal finalitzar tots 
els detalls fins que estigui perfecte. 

què us fa tenir aquesta constància?
La veritat és que ens ho passem bé i 
ens agrada implicar-nos amb el poble. 
Però sobretot, ens encanta pensar en 
tots els infants que estaran nerviosos 
i emocionats amb la cavalcada, i 
la il·lusió que posaran en veure les 
carrosses que estem preparant.

Algun missatge especial 
de Ses Majestats?
Sí. Que vingui el màxim possible de gent! 
Tenen ganes de conèixer tots els infants 
del poble abans de donar-los els regals. 
Ah! I també han dit que recolliran amb 
molt de gust els xumets que els portin.


