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Acabada la fantàstica festa de Carnaval que ens han ofert les diferents

entitats i col·lectius de Caldes, estem encantats d’oferir-vos les imatges que
ens ha deixat. És un orgull per a tots nosaltres i volem donar les gràcies a tots
els participants.
D’altra banda, és un plaer per a nosaltres donar-vos la benvinguda a la 23a
Pesolada, la cita gastronòmica per excel·lència a Caldes d’Estrac, a la qual
hem volgut dedicar les primers pàgines d’aquest butlletí.
Volem agraïr, novament, la implicació i compromís dels restauradors i comerços
de la vila, que durant els mesos de març a maig oferiran un menú especial on
el pèsol de la floreta serà el gran protagonista. La nostra “perla verda”. El tret
de sortida d’aquesta edició coincideix amb la 2a Mostra del concurs de curts
Videopèsols (4 de març), al qual ens fa molta il·lusió donar continuïtat, donat
l’èxit assolit l’any passat.
Aquesta cita ineludible és també, per als qui veniu d’altres indrets, un bon
motiu per visitar Caldes d’Estrac i descobrir o tornar a gaudir dels encants
de la nostra vila. Termalisme vora la mar, on relaxar-se amb l’aigua termal i
també amb talassoteràpia; o fer una visita cultural al museu de la Fundació
Palau, dedicat principalment a l’obra de Picasso; recórrer els carrerons i racons
de la vila o pujar al mirador del Parc de Can Muntanyà on el temps s’atura
amb l’espectacle que se’ns obre davant els ulls.
És per això que per als vilatans i visitants, utilitzant l’argot gastronòmic
us suggerim un maridatge entre un menú del pèsol de la floreta i els
esdeveniments que coincidiran dins les dates de la 23a Pesolada, com seran
per exemple durant el mes de març la Cursa popular, la Cursa de la dona i
l’Exposició de bonsais. El mes d’abril la Fira Playmòbil i Sant Jordi. I durant el
mes de maig la Mostra Literària, el Mercat de 2a mà i la Fira Animal Natural.
També volem destacar especialment que la Regidoria de Medi Ambient
defineix el pla d’actuació al Parc Muntanyà per combatre l’agent patogen del
Tomicus, que ha fet emmalaltir els pins. Els detalls de l’actuació s’explicaran
en una sessió informativa el 8 de març a la que hi esteu tots convidats.
Esperem que gaudiu de l’agenda d’aquests pròxims mesos i de la nova edició
de la Pesolada!
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4 de març: comença la
Pesolada a Caldes d’Estrac
La cita gastronòmica per excel·lència de Caldetes s’iniciarà amb un
acte a la Sala Cultural on tindran cabuda el cinema i la gastronomia

L’

audiovisual i la gastronomia
tornen a donar-se la mà a Caldes
d’Estrac per presentar la que serà
la 23a edició de la Pesolada. L’acte
d’inauguració tindrà lloc el pròxim 4
de març a la Sala Cultural de l’Ajuntament a les 12 del migdia i tothom
està convidat a assistir-hi.
Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, i Òscar Baró, regidor de Turisme i Promoció Econòmica seran els encarregats de donar la benvinguda a tots
els assistents, en especial als restauradors de Caldes que portaran una
degustació de tapes amb el pèsol
com a protagonista, aixó com a tots
els participants de la 2a Mostra de
“Videopèsols”.
En primer lloc es visualitzaran les
obres que s’han presentat al concurs
dels “Videopèsols”, una convocatòria
que l’Àrea de Promoció Econòmica i
Turisme va posar en marxa durant el
2016 per animar a tots els aficionats i
professionals del món audiovisual a
realitzar vídeos de curta duració que
tinguessin el pèsol com a element
destacat i que aquest any arriba a la
segona edició.

Imatge de la inauguració de la Pesolada 2016

Després del passi dels vídeos, es
procedirà al lliurament dels premis
i els restauradors oferiran una degustació amb receptes basades en
el pèsol per a tots els assistents. Us
desvetllem quines seran: El restaurant Voramar ens delectarà amb una
crema de pèsol amb encenalls de
pernil, la Fonda Manau posarà unes
torradetes de pèsols de la floreta
saltats amb pernil jabugo, Can Suñé
un pastís de pèsol, Marola unes croquetes de pèsols, El Taller, bunyols,
La Bodegueta, pèsols ofegats a la
catalana, la pizzeria Estrac, pizza de
pèsols i botifarres, blanca i negra; el
Tête a Tête, esfera de pèsols amb
formatge feta, Sotavent, una cullereta de crema de pèsols amb bacallà
Skrey esqueixat, Solstici, un trinxat
de pèsols amb cansalada i gratinat
amb alioli, el Vellard, una torradeta

de melmelada de tomàquet, pèsol i
botifarra i l’Ostres quin raconet!, un
macaró de pèsol.
Un jurat extraordinari decidirà
qui és el guanyador del
certamen audiovisual
En aquesta segona edició la Mostra
de Videopèsols compta amb un jurat conformat per distingits professionals dins de l’àmbit del món audiovisual, i que a més estan arrelats
al municipi de Caldes d’Estrac. Els
membres del jurat són: Pep Andreu,
director de producció i continguts a
M1tv; Mónica San José, periodista a
TV3; Pep Blay, escriptor, guionista i
crític musical; Miki Martínez, realitzador i muntador, i Pere Vila, jubilat i
aficionat a la fotografia.
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Bonificacions
en la taxa de
la brossa

Encara no
tens la teva
targeta
d’usuari de la
deixalleria?

S

Pots recollir-la a l’OAC, on t’informaran dels seus avantatges
Fer ús de la deixalleria té recompensa
Tal i com es recull a l’ordenança 22 sobre les taxes per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans, els usuaris de la deixalleria municipal 3 Viles i de
la deixalleria mòbil poden arribar a obtenir un descompte anual de fins al 25% en la taxa
de la brossa.
Les bonificacions a aplicar sobre la quota tributària depenen de les vegades que els usuaris utilitzin tant la deixalleria municipal 3 Viles com la deixalleria mòbil.
-De 6 a 10 utilitzacions anuals, 5% de bonificació
-D’11 a 15 utilitzacions anuals, 10% de bonificació
-De 16 a 20 utilitzacions anuals, 15% de bonificació
-A partir de 21 utilitzacions anuals, 25% de bonificació
Les bonificacions seran efectives de forma automàtica per a l’exercici posterior en què
s’han utilitzat els serveis.
La Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública recorda a tots els veïns i veïnes de Caldes que
poden passar a recollir la seva targeta de la deixalleria Tres Viles a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (Plaça de la Vila s/n) de dilluns a divendres de 9 a 14h.

Com reciclem
a Caldes?

L’Organisme de Gestió Tributària estudiarà i resoldrà les demandes. En cas d’aprovació es
procedirà a emetre el rebut de
la taxa de la brossa amb la bonificació del 40% ja inclosa.
Les sol.licituds s’han de presentar per instància a Serveis Socials, acompanyades de la documentació pertinent, abans del 31
de març de 2017.

TOTAL RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

PAPER I CARTRÓ

A Caldes d’Estrac hi ha cinc tipus de con-

VIDRE

tenidors: orgànic, vidre, paper, envasos i
resta. Quan es tracta de residus especials
cal portar-los a la deixalleria. Els veïns de
Caldes poden dirigir-se a la deixalleria

ENVASOS
ORGÀNICA
REBUIG

Tres Viles, ubicada al c/Indústria 36 de
Sant Andreu de Llavaneres, o bé anar a
la deixalleria mòbil els diumenges de 10 a
13:30h a l’esplanada de Can Muntanyà.
Per a la recollida de trastos vells i andròmines cal trucar prèviament al 93 791 00 05.
Com ho estem fent?
Segons les estadístiques recollides per
GBI, aquest 2016 s’ha recollit un total de
1.522.860 kg de residus a Caldes d’Estrac,
d’aquests, 632.600 kg -que suposa un
41’34% del total- pertany a la recollida
selectiva (paper, cartró, vidre, envasos i
matèria orgànica) i es podrà reciclar.
Dins dels 632.600 kg de la recollida selectiva, 111.480 kg corresponen al vidre,
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egons l’article 5.1 de l’ordenança fiscal núm. 22 de taxes
per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus urbans, l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac informa que podran gaudir d’una reducció del
40% aquells contribuents que
figurin en el padró d’habitants
que acreditin que els ingressos
de la unitat familiar no superen
l’import del salari mínim interprofessional.

62.780 kg al paper i cartró, 64.160 kg als
envasos i 394.000 kg a l’orgànica, com es
pot veure al gràfic.
Comparant la xifra de la recollida selectiva
amb el 2015 es pot veure que és lleugerament inferior. Concretament un 3’39%
inferior a la del 2015, quan la recollida selectiva va ser de 654.800 kg, i suposava
un 43’83% del total de residus que es generen a Caldes.
És per això que des de la Regidoria de
Serveis Urbans i Via Pública recordem la
importància de continuar reciclant i dipositar els residus correctament al contenidor que els pertoca. Fem de Caldes un
municipi sostenible!

actualiat via pública/serveis urbans/urbanisme –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Millorant
l’accessibilitat
La Regidoria de Via
Pública i Serveis Urbans
duu a terme diferents
actuacions per millorar
la mobilitat a la Riera

C

om es pot veure a les imatges, aquest
ha estat el resultat de l’actuació de millora de l’accessibilitat que s’ha dut a terme
al carrer de la Riera, on ja es va canviar
un dels fanals que dificultava el pas i on
s’han previst un seguit d’actuacions més
per facilitar l’accés a tots els vianants.
La Regidoria de Via Pública aposta per
la millora de l’accessibilitat del municipi
com a eix essencial per a la progressiva
transformació dels espais, béns i serveis públics, amb l’objectiu de millorar
les condicions de vida de les persones
amb discapacitat, gent gran o de mobilitat reduïda. Això facilita l’activitat física
d’aquest segment de la població, disminueix l’aïllament i n’augmenta el confort
emocional i la cohesió social.

Fent els entorns més accessibles, millorem aspectes qualitatius de comoditat i
seguretat. Resulta, doncs, indispensable
la intervenció pública en el foment i desenvolupament de polítiques socials encaminades a promocionar l’accessibilitat
i la supressió de les barreres arquitectòniques per tal de garantir la qualitat de
vida de tots els ciutadans.

L’accessibilitat constitueix un dret fonamental per a tota la ciutadania, no només per a les persones amb disminució.
El concepte d’accessibilitat cal entendre’l
des d’una perspectiva àmplia: totes les
persones tenen dret a gaudir de la ciutat
i de tots els seus serveis.

Noves actuacions en l’enllumenat de Caldes
Es tornen a col·locar els punts
de llum de la zona propera al
Pavelló municipal i s’afegeix una
lluminària al Parc Joan Maragall

L

a Regidoria de Via Pública i Serveis Urbans ha
efectuat vàries actuacions sobre l’enllumenat de
Caldes durant aquest mes de febrer.
En primer lloc i després de diverses negociacions
amb la Generalitat, s’ha pogut actuar i adequar
alguns dels punts de llum de la N-II. En total s’han
restablert quatre punts de llum, i s’ha donat prioritat al pas elevat destinat als vianants. La Regidoria continuarà les converses per continuar la
millora de l’enllumenat que afecta la carretera.
D’altra banda, La Regidoria de Via Pública segueix
apostant per fer petites però importants millores
a l’entorn urbà; en aquest sentit, s’ha instal·lat
lluminària nova a l’espai infantil del final del Parc
Joan Maragall, per il·luminar la zona de jocs, tal i
com ho han sol·licitat els usuaris del parc.
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Els troncs sobrants
de la poda a l’abast
dels veïns
La Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública
va oferir la possibilitat de que els veïns
s’enduguessin els troncs sobrants de la poda
per fer-los servir en llars de foc, estufes, etc.

L

a Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública va posar a
disposició dels veïns de Caldes els troncs sobrants de la
poda aptes per a l’ús particular, especialment durant els
dies de fred.

Ja es pot jugar a bàsquet a
l’esplanada de Can Muntanyà
Les cistelles es van col·locar el 15 i 16
de febrer després d’una avaluació dels
Serveis Tècnics de l’Ajuntament

L’

esplanada de Can Muntanyà ja disposa de dues cistelles de
bàsquet pensades per als aficionats i per a tots els que gaudeixen d’aquest esport.

Les persones interessades només havien de trucar a l’Àrea
de Serveis Urbans i Via Pública o bé demanar-ho al personal
de la brigada que estava apilonant els troncs. Una iniciativa
que va tenir molt bona acollida entre els veïns de Caldes,
de manera que tots els troncs es van poder aprofitar. Maria
Rubio, veïna de Caldes, explica que havent sentit l’oferta es
va posar en contacte amb la brigada municipal i es va endur
alguns dels troncs que aprofitarà per decorar el jardí. Així
ho va fer també Olga Duarte, que va agafar llenya per fer-la
servir a la llar de foc.
Des de la Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública també
es vol agrair als veïns i veïnes de Caldes d’Estrac pels dies
que hem conviscut amb els treballs de poda que va realitzar
la brigada municipal i gràcies a la qual s’ha aconseguit un
estalvi important: dispenseu les molèsties que s’hagin pogut
ocasionar i gràcies per la vostra comprensió.

La iniciativa ha estat portada a terme des de les regidories d’Urbanisme, Via Pública i Serveis Urbans, i Esports i Joventut, atenent la demanda dels veïns i veïnes de Caldes i amb l’objectiu
de dinamitzar l’esplanada i potenciar un esport de llarga tradició
a Caldes.
Després que Serveis Tècnics de l’Ajuntament fessin una avaluació de quina havia de ser la millor situació per compatibilitzar el
joc amb el trànsit, la seguretat dels usuaris i les diferents activitats que es realitzen durant l’any en aquest espai, que no sols
és esportiu sinó polivalent, es van ubicar les cistelles sobre les
porteries ja instal·lades en el camp el passat 15 i 16 de febrer i ja
s’han començat a utilitzar sense cap problema.

L’Ajuntament treu a licitació el mòdul 3 del Parc Joan Maragall
L’inici del nou expedient de contractació es va aprovar en la darrera sessió plenària ordinària celebrada el 30 de gener

El darrer Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va aprovar

en la sessió ordinària celebrada el 30 de gener l’inici d’expedient que regirà la concessió del mòdul 3 del Parc Joan
Maragall per unanimitat de tots els grups municipals.
Després que el 7 de novembre es declarés deserta la concessió degut a que l’empresa concessionària, Piccolosso
Mar, no va arribar a formalitzar el contracte dins del termini,
la Regidoria d’Urbanisme ha procedit a realitzar les gestions
necessàries amb la màxima agilitat per poder tornar a treure
la licitació i que el mòdul torni a donar servei.
Com en les darreres licitacions, el mòdul 3 sortirà amb un
cànon inicial de 1.250 euros i un cànon anual de 3.500 euros.
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La Regidoria de Medi Ambient defineix
el pla d’actuació per combatre el
“Tomicus” al Parc Muntanyà

El 8 de març a les 18:30h es
farà una sessió informativa
a la Sala Cultural per explicar
tots els detalls de l’actuació
consistiran a talar els pins afectats i apartar-ne les restes fins que es faci el trasllat
que permetrà aprofitar-ne la fusta. Es calcula que el parc haurà d’estar tancat unes
tres setmanes, ja que també s’hi faran algunes millores.
Com quedarà el parc?

L

a Regidoria de Medi Ambient ha seguit
amb determinació totes les passes que permetran restablir la flora del Parc Muntanyà,
després de que aquest 2016 es veiés afectat per l’agent patogen del Tomicus, que ha
emmalaltit els pins, i la sequera.
Quina és la situació actual?
Es calcula que hi ha entre un 30-40% de
pins afectats per la malaltia de l’agent patògen Tomicus al Parc Muntanyà, així ho confirma l’estudi específic del parc que s’ha dut
a terme amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Malauradament aquest insecte,
que afecta a diferents espècies de pins, ha
fet emmalaltir una part important dels boscos no només a Caldes d’Estrac sinó a tot el
Maresme.

A més de fer la tala d’arbrat, s’aprofitarà per
implementar noves zones de lleure. Es farà
una zona de jardins a la primera plataforma
i es dignificarà tota la zona netejant i fent un
bon manteniment per evitar la densificació, a més de crear una zona d’esbarjo per
a tots els usuaris.
I a llarg termini?
González explica que a més de l’actuació immediata també s’ha fet un pla de millora del
Parc Muntanyà a llarg termini,on s’ha tingut
en compte l’estudi realitzat per la biòloga Carme Buxalleu i les aportacions de l’associació
Arrels Cultura. L’objectiu serà anar regenerant el parc amb alzines, creant un bosc de
tipus mediterrani, amb més capacitat de fer
front a les plagues. D’altra banda s’ha previst

Quina solució hi ha?

fer un manteniment que eviti la densificació
dels arbres, ja que aquesta impedeix el bon
creixement dels troncs, a més d’implementar
una entrada nova a la part de dalt.
Arrels Cultura opina:
La biòloga Carme Buxalleu, que encapçala la secció mediambiental d’Arrels Cultura, explica que el Tomicus, causant de la
destrucció de quasi la meitat dels pins del
Parc de can Muntanyà, ha existit sempre,
no ens ve de l’exterior com altres plagues
del nostre temps, i que són les condicions
de sequera les que han afavorit el seu desenvolupament. Opina també que s’ha esperat massa abans d’actuar, ja que els pins fa
temps que competien entre ells per captar
l’aigua.
De forma resumida, les causes dels danys a
la pineda són:
1. L’excès d’exemplars, pineda massa espessa
2. La sequera i manca de reg
3. La pobresa del sòl
4. L’absència de fred a l’hivern que no pot
regular/eliminar les colònies d’insectes
Quasi totes conseqüència del canvi climàtic.
Si cal trobar alguna cosa positiva al desastre, en certa manera, és el fet de la selecció
natural, ja que els exemplars que quedin
seran més forts, faran més pinyes i potser
si es decideix fer-ho, es podrà afavorir el
creixement d’alzines que necessiten, però,
un terreny més ric.
Informa’t amb tots els detalls

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac s’ha fet
membre de l’Associació de Propietaris de
Masses Forestals a través de la qual podrà
fer efectives les ajudes de la Diputació, gràcies a les quals es començaran les actuacions necessàries per revertir la situació.

Per explicar com serà l’actuació amb tots
els detalls i també perquè els usuaris puguin resoldre qualsevol dubte, la Regidoria
de Medi Ambient ha organitzat una sessió
informativa que tindrà lloc a la Sala Cultural el pròxim 8 de març a les 18:30h, i que
comptarà amb els tècnics de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona Ramon
Riera i Martí Rosell.

Segons Miquel González, regidor de Medi
Ambient a Caldes d’Estrac, les tasques es
començaran a fer durant el mes de març i
Els membres d’Arrels Cultura, una de les entitats que promou el Parc
Muntanyà dins les seves activitats. Foto: Arrels Cultura.
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L’Escola Bressol de Caldes guanyadora
del concurs “Experiències Educatives”

L’equip educatiu
de l’Escola Bressol
va presentarse al concurs
amb el projecte
“Coneixent els
cucs de seda” que
està duent a terme
amb els infants
de les sessions d’educació vial,
i ampliar vocabulari.

Remei Monge, directora de l’Escola Bressol, durant el lliurament dels guardons

L’

Escola Bressol Municipal
ha guanyat el certamen “Experiències Educatives”, un
certamen obert a propostes i
projectes educatius referents
a bones pràctiques i projectes
innovadors dels centres escolars d’àmbit estatal, i que es divideix en diferents categories:
Alimentació saludable, Psicomotricitat, Animació a la lectura
i escriptura, Extraescolars, i Reciclatge i Medi Ambient.
El concurs “Experiències Educatives” està convocat per Escuela Infantil, una revista especialitzada, de caràcter estatal,
adreçada a mestres d’Educació

Infantil i a mares i pares pro actius amb la tasca educativa dels
infants de 0 a 6 anys.
Enguany, l’Escola Bressol Municipal s’ha presentar al certamen i ha obtingut el primer
premi gràcies al projecte “Coneixent els cucs de seda”, dins
la categoria de Reciclatge i Medi
Ambient. Es tracta d’una iniciativa innovadora amb la que
l’escola vol apropar la natura
als infants assolint tres objectius bàsics: Descobrir el cicle
vital, despertar l’interès per la
natura i responsabilitzar en la
cura del medi ambient. Es tracta del segon cop que l’Escola

Bressol Municipal de Caldes es
presenta al certamen. En la 1a
edició va presentar el projecte
“Aprenem Educació Vial”, que
du a terme amb la col·laboració
i cooperació de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac i va quedar
finalista entre els més de 100
projectes que es van presentar.
En aquest cas, amb el projecte
educatiu “Aprenem Educació
Vial”, els objectius eren: Educar
en la cultura de l’educació vial
i de valors, aprendre conceptes
bàsics sobre l’educació vial i
posar-los en pràctica, familiaritzar els infants amb les activitats que se’ls proposen, gaudir

Segons Laura Gómez Lama,
coordinadora de la revista Escuela Infantil i del mateix premi, en el projecte “Aprenem
Educació Vial” ”es va valorar la
rellevància que adquireix a la
primera infància que els infants
prenguin consciència de la seva
pròpia seguretat, per tal d’així
evitar riscos a l’hora de moure’s
en entorns no tan controlats
com l’aula o a casa. Així mateix
es va valorar la implicació del
centre i de la comunitat, fent
partícips no només a les famílies sinó també les institucions.
Un aspecte important a valorar
en el projecte també va ser el
caràcter pràctic, motivador i integrador per als infants”.
Podem afirmar doncs que, l’Escola Bressol Municipal de Caldes d’Estrac està desenvolupant una gran tasca educativa,
reconeguda des de l’àmbit estatal, i us animem a conèixer-la
in situ durant les jornades de
portes obertes, que es duran a
terme durant el mes d’abril. Per
a més informació podeu trucar
a l’Escola Bressol Municipal, al
telèfon 93.791.11.06.

Els alumnes de l’Escola Sagrada
Família acomiaden el Dia Escolar
de la No Violència i de la Pau
amb un emotiu acte simbòlic
La denúncia de la situació dels refugiats
va estar present durant tota la jornada

Plena de simbolismes, aquest any la celebració del Dia Escolar

de la No Violència i de la Pau ha posat sobre la taula la situació
que pateixen els refugiats de Síria.
Durant el matí tots els alumnes han col·laborat en la creació
d’un mural en homenatge als refugiats: un símbol de la pau
creuat per vaixells fets de paper. En paral·lel, una alumna de
6è ha anat per les classe de 3r, 4t i 5è exposant la seva visita
als camps dels refugiats.
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Durant la tarda s’ha viscut el moment més emotiu de la jornada.
Després de llegir un manifest conjunt, tots els alumnes de l’escola vestits de blanc han format el símbol de la Pau. De fons, la
cançó Mediterraneo de Joan Manuel Serrat, recordant les aigües
que han de travessar els refugiats que busquen una sortida a la
seva situació.

actualiat acció social –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
42. També es recorda la disponibilitat de
l´àrea per atendre a nivell familiar i individual temes personals i familiars, tals com
disminució, dependència, salut, teleassistència o servei d´ajut a domicili.

Coordinats amb La Creu Roja
per incentivar a la gent gran

Cada dia més actius

Actualment la Creu Roja és es coordina
amb l’àrea d’Acció Social per oferir activitats complementàries a persones de
més de 65 anys. Entre aquestes destaca
el taller de manualitats que té lloc els dilluns, tallers de mesures de tensió i pes
tot explicant la importància de menjar bé,
i de cara al bon temps es faran sessions
de gimnàstica a la platja, a més d’altres
sortides i celebracions.

El 2017 ha engegat amb força per a la
gent gran de Caldes i un cop més s’ofereixen tot tipus de tallers i trobades setmanals per continuar sent actius durant
el dia a dia.

Pilates, informàtica i tot
tipus de manualitats
omplen l’agenda de la
gent gran de Caldes
Una de les activitats més destacades és
el taller de pilates, en el que participen
més de 20 persones, totes majors de 65
anys. El curs es va iniciar a l’octubre i en
un principi havia de finalitzar aquest mes
de febrer, però gràcies al compromís dels
assistents i a la bona acollida s’allargarà
durant tot l’any.
L’objectiu és fer exercici, treballant de
forma controlada i adaptada a l’estat físic
de cadascun dels assistents. Però, segons
Raquel Rivera, monitora del taller de pilates, per sobre del treball físic hi ha una
altra finalitat: “que s’ho passin bé”. La coordinadora destaca les ganes de fer coses que té el grup: “Treballem l’equilibri,
la coordinació i la força física. Ara amb el
bon temps, intentarem organitzar alguna
sortida a l’aire lliure que afavoreix la sensació de benestar. Personalment, estic
encantada i agraïda amb el grup”.
Des de l’Àrea d’Acció Social també es
duen a terme tallers de manualitats relacionats amb els esdeveniments culturals
que es celebren a Caldes durant l’any.

Aquest 2017, entre d’altres ja s’ha fet el
taller de carnestoltes, cada dimecres a la
tarda a partir de les 16h, i està previst dur
a terme un taller de primavera que s’iniciarà a principis del mes de març per primer
cop amb l’objectiu de pintar i decorar la
branca d’un arbre cedida per la brigada
que acompanyi les festes de Pasqua. A
l’abril es farà un cop més el taller de roses, i també es farà un taller per Nadal.
Tot això a més de les sessions de cinema
i de bingo.
Altres de les activitats que es duen a terme són el taller d’informàtica i les xerrades dirigides a la gent gran que s’aniran
concretant durant el curs.
Des de l´Àrea d’Acció Social s´informa a
les persones que estiguin interessades a
inscriure´s en algun dels cursos esmentats que es dirigeixin a la seu (Equipament de la Fabriqueta, Camí Ral 5-9) els
dilluns, dimarts i dijous entre les 9h i les
13h del matí o truquin al telèfon: 93 791 15

L’aportació de Donastrak
A més de les activitats que s’impulsen
des de l’Àrea d’Acció Social destaquen les
activitats que duen a terme altres entitats de Caldes d’Estrac. Entre elles, la de
Donastrak.
Actualment Donastrak impulsa dues activitats: un curs de Tai-txi on es troben
cada dia més de 10 persones i que imparteix el professor Jaume Gallaguet. Segons
Gallaguet, a més de treballar aspectes
com l’equilibri i la flexibilitat, durant el
curs es treballa també la meditació, una
eina poderosa per fer front a les diferents
situacions de la vida quotidiana. Gallaguet subratlla el fet de que les classes
són també una excusa per esbargir-se
i conèixer altres persones. L’altra de les
activitats que es porta a terme des de
Donastrak és un curs de manualitats on
actualment es fan diferents labors com
punt de creu, ganxet, boixet, etc.
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Compromesos
amb l’agenda
social
internacional
A

mb l’objectiu de manifestar el compromís amb la sensibilització dels temes
socials emergents en l’actualitat que ens
afecten i en què tenim especial interès,
l’Ajuntament de Caldes ha aprovat el calendari de celebració dels dies mundials
i/o internacionals del 2017.
L’objectiu és que arran d’aquest calendari
podem realitzar accions específiques de
conscienciació, sensibilització i reflexió
sobre temes polítics, socials, culturals,
humanitaris, o relacionats amb els drets
humans, com ara el dia Escolar de la No
Violència i la Pau celebrat a l’Escola Sagrada Família.

L’Ajuntament de Caldes s’unirà
al calendari de celebracions
mundials de les Nacions Unides

Tot i que alguns d’aquests dies ja es promovien des de l’Ajuntament amb manifestacions i activitats, hem volgut fer una passa
més establint una agenda per aconseguir
una major implicació de tots plegats.

A continuació detallem els dies als que
ens unirem amb accions específiques
que us farem arribar a través del web
municipal:

•

30 de gener, Dia mundial de la No violència i la Pau

•

8 de març, Dia internacional de la Dona

•

1 de maig, Dia del Treball

•

17 de maig, Dia intermacional contra l’Homofòbia

•

21 de maig, Dia internacional de la Diversitat Cultural

•

5 de juny, Dia mundial del Medi Ambient

•

14 de juny, Dia mundial del Donant de Sang

•

28 de juny, Dia internacional de l’Orgull Gai

•

1 d’octubre, Dia internacional de la Gent Gran

•

19 d’octubre, Dia internacional contra el Càncer de Mama

•

8 de novembre, Dia europeu de la Joventut

•

20 de novembre, Dia mundial de la Infància

•

25 de novembre, Dia internacional de l’Eliminació de la Violència
vers la Dona

•

1 de desembre, Dia mundial de la Lluita contra la Sida

•

20 de desembre, Dia internacional de la Solidaritat Humana (ONU)

Sorea crea un fons de solidaritat
de 4.000 euros per a les famílies
de Caldes en risc d’exclusió social
L’

Ajuntament de Caldes d’Estrac ha renovat un conveni amb Sorea per
a la generació d’ajuts i mesures socials associades al servei municipal de
subministrament d’aigua.
L’objectiu és fer front a la pobresa energètica i és per això que la companyia ha acordat crear un fons de solidaritat dotat amb 4.000 euros i
destinat a aquelles persones en risc d’exclusió social. En aquest sentit,
els Serveis Socials de l’Ajuntament de Caldes s’adreçaran especialment
a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat.
La signatura del conveni ha tingut lloc aquest 9 de febrer a l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac.
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El conveni de col·laboració
s’ha signat aquest dijous a
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Forma’t 2017
Cicle per a la formació i
l’ocupació de Sant Andreu de
Llavaneres, Caldes d´Estrac
i Sant Vicenç de Montalt

Aquest 2017 i per primer cop l’AjuntaL’Espai Jove organitza dos
tallers ocupacionals per
dotar d’eines als joves a
l’hora de buscar feina
Les dues sessions van comptar
amb força participació

D

urant la primera quinzena de febrer, l’Espai Jove
va organitzar dues sessions sobre la recerca de feina: “Recerca de feina des d’Internet” i “La creativitat en la recerca de feina”. Les dues sessions, dirigides per Àlex Espinosa de la plataforma Curriculum
Web, estaven orientades a dotar als més joves de
noves eines per aconseguir fer una recerca de feina
el més efectiva possible.
Durant les sessions també es va reflexionar sobre la importància de la imatge digital que tots tenim a Internet i
com aquesta pot afavorir la nostra candidatura, i també
la importància de tenir una base formativa sòlida per
aconseguir una feina adaptada a les nostres ambicions.

ment de Caldes se suma als ajuntaments
de Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt per impulsar junts una
nova edició del programa “Forma’t”. Una
iniciativa que té com a objectiu promoure la formació entre totes aquelles persones que busquen una ocupació, que
volen emprendre o que aposten per millorar el seu negoci.
El programa es va iniciar el 24 de gener i
durarà fins al desembre del 2017. La primera jornada a Caldes d’Estrac va tenir lloc el 16 de febrer a la Fabriqueta i va
consistir en una sessió informativa sobre el Servei Local d’Ocupació. Es van
tractar diferents temes com la manera de formar-ne part, d’accedir a més de
10.000 ofertes laborals anuals, com optar a assessories personalitzades per a
la inserció laboral o la importància de definir un objectiu laboral. Aquest servei és gratuït per a tots/es els caldencs i caldenques i compta amb el suport
de la Diputació de Barcelona.
La propera cita a Caldes d’Estrac serà el 16 de març a les 16h a la Fabriqueta i
consistirà en una sessió formativa per afavorir la inserció laboral “100 currículums per a 100 ofertes, adapta el teu CV a les necessitats del mercat laboral”.
És una activitat oberta i gratuïta per a totes les persones que busquen feina, on
es tractaran temes com les diferents modalitats de CV, quina s’ajusta més al teu
perfil professional, què busquen avui en dia les empreses a l’hora de seleccionar personal o com fer una bona autocandidatura.

La sessió formativa serà impartida per Marta Rosario, tècnica d’Ocupació i especialista en RRHH, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Et pots
inscriure el web municipal de Caldes d’Estrac: www.caldetes.cat/formulariformat

actualitat acció social/seguretat ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Primera reunió per estudiar la
possibilitat d’associar les policies
locals dels ajuntaments d’Arenys
de Mar, Arenys de Munt, Caldes
d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres
i Sant Vicenç de Montalt

C

aldes d’Estrac ha acollit una primera reunió per estudiar la possibilitat d’associar les policies locals dels Ajuntaments d’Arenys de
Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres i
Sant Vicenç de Montalt.
La reunió s’ha celebrat avui a l’equipament de La Fabriqueta i ha
comptat amb la presència de representants municipals de tots els
ajuntaments implicats, juntament amb els caps de la Policia Local
de cada municipi.
Rosa Pou, alcaldessa de Caldes i Joan Baró, regidor de Seguretat
de Caldes d’Estrac, han iniciat la reunió posant damunt la taula la
proposta de col·laboració a l’hora d’oferir un servei de Policia Local.
Joan Sánchez, cap de Policia Local de Caldes d’Estrac ha exposat
els punts a tractar sobre el possible projecte de futur, posant com
a exemple altres municipis com Canet de Mar, Sant Pol de Mar i
Calella, que han format una associació des de la que presenten un
servei de policia conjunt.

L’exposició ha donat peu al debat entre els diferents representants
municipals que han fet una primera anàlisi dels avantatges i inconvenients d’aquest model, tot i que s’ha acordat que cadascú estudiaria més a fons la proposta.

“Es tracta de trobar punts en comú que ens serveixin per millorar
i poder decidir entre tots què ens pot donar un millor resultat optimitzant els nostres recursos” ha explicat Joan Baró.
La reunió, valorada positivament per tots els assistents, ha estat
una primera presa de contacte entre tots els municipis i els caps de
policia local sobre la matèria. “Ara cadascú pot reflexionar i avaluar
el projecte tenint en compte les seves necessitats” ha conclòs Rosa
Pou. Una primera aproximació, per tant, que servirà perquè tothom
valori la proposta amb més eines a la mà i que donarà peu a properes reunions.
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A punt per a la quarta edició
de la Fira del Playmobil
Durant el cap de setmana del 8 i 9
d’abril podrem gaudir dels diorames
realitzats per Clicksparty i dels
muntatges que facin els concursants

Tapes i música al
Mercat Municipal

Aquest dissabte 25 de març de 20 a 24h,
tapes i música al Mercat Municipal

El món del playmobil tornarà a envair Caldes el proper 8 i 9

d’abril amb motiu de la quarta edició de la fira que té els clicks
com a protagonistes.
L´escena principal, de gairebé 4 metres, estarà dedicada al món
de l’oest, mentre que les altres recreacions ens transportaran escenes de pirates, urbanes i fins i tot selvàtiques. L’entrada és lliure
i tothom que ho desitgi podrà apropar-s’hi per veure-les totes!
Com en edicions anteriors s´ha disposat que els participants puguin començar a construir el seu aparador, de temàtica lliure, el
divendres 7 d’abril entre les 17h i les 20h a la Sala Cultural. Els guanyadors seran obsequiats amb caixes de Playmobil, i es donarà
un detall a tots els participants. Les inscripcions es podran fer a
través de la pàgina web www.caldetes.cat/playmobil a partir del
5 de març.
L’exposició romandrà oberta tot el cap de setmana del 8 i 9 d’abril
de 10 a 14h i de 16 a 20h per tothom qui vulgui admirar les peces.
També s´ha previst situar un punt de venda d´una àmplia gama de
joguines de playmobil a la mateixa Sala Cultural.

D

esprés de l’èxit de la primera edició de tapes i música al
Mercat Municipal, torna una segona edició on tothom està
convidat a degustar les tapes més delicioses que es puguin
imaginar a partir d’1 euro.
Des de les 20h i fins les 24h de la nit, el Mercat Municipal
obrirà les seves portes per oferir les tapes dels comerços de
Caldes: Can Piu Polleria, Carnisseria Anna Solà, Peixateria La
Xarxa, Verdures Mercè, La Cassoleta, La Quadra del Mar i 39
Verdura i Cultura.
La vetllada anirà acompanyada de la música en directe del DJ
Ricky Vives, músic caldenc, gràcies a un entarimat que estarà situat al Carreró. Es tracta d’un nou espai amb el que volem
promocionar els músics de Caldes donant-los visibilitat.
Aquells comerços que desitgin sumar-se a la festa treient
els seus productes al carrer podran fer-ho prèvia notificació
a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Des de l’Àrea de Turisme
i Promoció Econòmica de l’Ajuntament us animem a tots a
participar i fer vostra aquesta nit de tapes i música!

PROPOSTES COMERCIALS

La lluna d’en Blai

Un espai per compartir, experimentar i créixer en família

Adreça:
Camí Ral, 31. 08393 Caldes d’Estrac
Telèfon: 616 667 270
Horari: De dilluns a dissabte de 9h a 20h
bmarquez@xtec.cat www.ludotecalallunadenblai.com

No coneixes La lluna d’en Blai? Vine al carrer de Camí Ral 31 i descobreix
aquest nou racó de Caldes d’Estrac pensat per als nois i noies de la vila.
La lluna d’en Blai és una ludoteca adreçada als infants d’entre 0 i 14 anys.
Vam inaugurar el 17 de desembre del 2016 amb una il·lusió: oferir un nou
espai per als infants però també perquè les famílies comptin amb un lloc
més on compartir experiències enriquidores.
La principal coordinadora del centre és Beatriz Márquez, mestra d’educació
infantil i d’educació especial, psicòloga infantil-juvenil i logopeda amb més
de 25 anys d’experiència.
I quines activitats es desenvolupen a La lluna d’en Blai? El nostre objectiu
és treballar els 100 llenguatges dels nens i nenes, amb metodologies innovadores que permetin als infants desenvolupar la seva creativitat com a
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Reggio. A partir d’aquí fem cursos, tallers, classes particulars, anem també
introduint l’anglès en cada activitat, i tot ho fem en un entorn lúdic: Dins
d’aquesta ludoteca trobareu un parc infantil amb piscina de boles!
La lluna d’en Blai és sobretot un espai on divertir-se i per això organitzem
festes d’aniversari totalment personalitzades amb activitats i jocs per grups
en un entorn acollidor, animat i ple de possibilitats.
A la Lluna d’en Blai hem reservat un lloc per a tu! Vine a conèixer-nos i
t’informarem.
mocionar el teu comerç
Si estàs interessat a pro
a’t en contacte amb
pos
l
ipa
nic
mu
í
al butllet
reça electrònica:
l’ad
de
vés
nosaltres a tra

premsa@caldetes.cat

Carnaval 2017: Fantasia,
música i molt d’humor

La sorprenent invitació de “La Yeni i la Eli”, el vídeo fet pels joves

de Caldes, principals impulsors del Carnaval 2017, ja anunciava que
en aquest Carnaval 2017 hi conviurien l’humor, la crítica i el bon
ambient, i així s’ha pogut veure durant tota la setmana del Carnaval.
L’Espai Jove de Caldes ha estat el que ha llençat el tret de sortida, amb
el taller de construcció del Rei Carnestoltes, aquest any amb un to
reivindicatiu de rebuig envers la discriminació contra el col·lectiu LGTBI.
I mentre es feien aquests preparatius, també ha estat l’Espai Jove el
que ha centrat les principals activitats del Dijous Gras. Al matí l’Espai
Jove va acollir el taller de truites per als alumnes de 6è de l’Escola
Sagrada Família, i a la tarda, el popular taller-concurs de truites que
es va dur a terme gràcies a la col·laboració de les botigues del Mercat
Municipal Can Piu, Carnisseria Anna Solà i Fruites i Verdures Maria
Àngels.
El divendres 24 de febrer les activitats van continuar amb el Carnaval Infantil amb animació i sorpreses que es va celebrar a partir de
les 17h a la Sala Cultural a càrrec de Diverta i on els nois i noies de 6è
de l’Escola Sagrada Família van posar un berenar per recaptar fons
per al viatge de fi de curs.
El dissabte 25 de febrer es van centrar els principals actes del Carnestoltes. Al matí, la gent gran va poder realitzar la rua que s’havia
ajornat el divendres a causa de la pluja. A les 11h del matí van iniciar
el recorregut disfressats de meduses des de Serveis Socials fins arribar a la Residència Bellavista, on van saludar a tots els residents
ballant i engrescant tothom que trobaven pel camí.
La nit de Carnestoltes va començar amb la trobada de les carrosses a l’esplanada de Can Muntanyà: nans, trolls, vikings, jugadors

de rugby, mims, emoticons, gitanos i molts més es van reunir a
les 21h del vespre, i van iniciar el recorregut pels carrers de Caldes
fins acabar a la plaça de la Vila. Aquest any el recorregut ha estat
diferent al d’altres edicions, i després de la trobada a l’esplanada de
Can Muntanyà, ha seguit per la Riera, el carrer Santa Teresa, el Camí
Ral, baixada de l’Estació, carrer Callao i Riera fins la plaça de la Vila.
La Xaranga va acompanyar en tot moment els participants de la rua
i els espectadors, i un cop a la plaça de la Vila, van llegir el pregó de
Carnestoltes que havien escrit els veïns del poble amb un to crític
i burlesc. Tot seguit es va donar pas al concurs de Carnestoltes
i al ball de comparses. L’alcaldessa, Rosa Pou, i el primer tinent
d’alcalde, Joan Baró, van ser els encarregats de lliurar els premis.
“Els vikings de Caldes” van endur-se el premi a la millor carrossa,
dotat amb 200 euros,”Tocats del bolet” van guanyar el premi a la
millor comparsa, de 150 euros; els “Mims” van guanyar 100 euros
del premi a la millor comparsa infantil, “El fantasma de l’Òpera” va
aconseguir el premi a la millor disfressa d’adult, consistent en un
sopar a la Tasqueta de Caldes per valor de 60 euros, i el premi a la
millor disfressa individual infantil va ser per la “Petita àvia”, amb un
berenar per a 4 persones al Soletico.
La vetllada va finalitzar amb el ball de Carnestoltes a la
Sala Cultural amb DJ Straw & Berry i La Quadra’s Team.
Com mana la tradició, la crema de Sa Majestat
el Rei Carnestoltes i una sardinada organitzada per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb la
col·laboració de l’Associació de Pescadors l’1 de
març a l’esplanada de Can Muntanyà posaran el
punt i final a les festes de Carnaval.
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La cavalcada
dels Reis
Mags omple
els carrers
de Caldes
El 5 de gener a les 18h es van començar

a omplir els carrers de Caldes per rebre
Ses Majestats els Reis Mags d´Orient.
Com ja és habitual, els patges dels tres
Reis Mags, Melcior, Gaspar i Baltasar,
van encapçalar la desfilada marcant el
ritme damunt dels cavalls. A continuació
es van obrir pas cinc carrosses plenes
dels personatges més estimats pels infants que duien caramels per a tothom:
des dels dibuixos més clàssics de Disney,
com la Minnie, Peter Pan o la Caputxeta
Vermella, fins les germanes de Frozen i
la Patrulla Canina, aquestes tres darreres
una novetat d’aquest any.

Els Reis Mags van estrenar
tres noves carrosses
construïdes especialment
per a l’ocasió
Finalment van comparèixer els grans protagonistes de la festa: Gaspar, Melcior i
Baltasar que van assistir a la desfilada a
sobre de tres carrosses noves construïdes especialment per a l’ocasió gràcies a
l’equip de voluntaris encarregats d’organitzar la benvinguda. I, com no podia ser

d’altra manera, el repartidor de carbó va
encarregar-se de tancar la comitiva.
Després de la cavalcada que va finalitzar
a la plaça de la Vila, l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, va lliurar la clau màgica als
reis perquè poguessin repartir
els regals a tots els nens.
Tot seguit els nens van
poder lliurar personalment les seves cartes
a Ses Majestats.

Obra cedida per Abel Pruñonosa a l’Ajuntament de Caldes

“Petits detalls per
explicar autèntiques
històries”
S

La Fabriqueta va acollir l’exposició d’escultures
d’Abel Pruñonosa del 2 al 22 de gener

ota el nom “Escultures”, la mostra que va omplir la Fabriqueta
durant el mes de gener reunia dues sèries d’escultures de l’artista
Abel Pruñonosa. En primer lloc l’anomenada “Closer Views” on
la mirada de l’escultor amplifica petits detalls i gestos que aca-
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ben omplint l’espai de significat. “De vegades, amb petits detalls
podem explicar tota una història”, afirma Pruñonosa que anteriorment havia presentat mostres amb escultures de cos sencer.
El jove escultor, que ja ha presentat vàries exposicions a l’estranger com la Xina i el Japó, i que actualment dóna classes al
taller de Jassans, és un reconegut mestre de l’escultura clàssica
mediterrània, i explica que aquest darrer any ha donat un gir a
la seva obra.
És d’aquí també d’on prové la segona sèrie que va constituir la
mostra i que s’anomena “Materialitzacions”. En aquesta darrera sèrie, l’autor aprofundeix en el sorgiment de les idees des del
subconscient.
La inauguració va tenir lloc el 2 de gener i va comptar amb la
presència de Rosa Pou que va encarregar-se d’introduir l’artista
i la seva obra a tots els assistents.

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

Roses i literatura a tots els racons
de Caldes per celebrar Sant Jordi
Sant Jordi 2017 ve carregat de novetats,

i una d’elles és l’excepcional celebració
del centenari del naixement de Josep Palau i Fabre, que ocuparà un lloc especial
dins de la programació festiva.

A les 12:30h al pati del Lledoner, es farà
l’acte d’obertura de l’any del centenari de
Josep Palau i Fabre a Caldes d’Estrac. Maria Choya, directora de la Fundació Palau,
donarà la benvinguda a tots els assistents
i tot seguit començarà un recital amb Dídac Rocher que entonarà els poemes de
Palau. Tot seguit s’oferirà un vermut al
pati de la Fundació, obert a tothom.

Del 21 fins al 23 d’abril la Fundació Palau
celebrarà jornada de portes obertes per
a tots els qui desitgin gaudir i conèixer de
més a prop el llegat de Josep Palau i Fabre. El 21 d’abril, dia del naixement de Palau, es farà un acte a Barcelona. Davant la
residència del poeta es posarà una placa
commemorativa i es farà un recital poètic
que comptarà amb Sílvia Bel, Enric Casasses, Perejaume, Dolors Miquel i els alumnes de l’IES de Sant Vicenç.

L’Àrea de Cultura i la
Fundació Palau uneixen
esforços per celebrar junts
la commemoració del
centenari del naixement
de Josep Palau i Fabre
El 22 d’abril a Caldes d’Estrac se celebrarà
un concert amb la cantant i compositora Maria del Mar Bonet (veu i guitarra)
i Dani Espasa (piano i acordió). Pròximament podreu conèixer tots els detalls al
web municipal i al web de la Fundació.

L’

entitat Amics del Bonsai celebra el
seu 25è aniversari amb un munt d’iniciatives per donar a conèixer la seva activitat
i convida tothom a participar-hi.
El tret de sortida es farà el 18 de març a
les 12h del migdia amb la inauguració de
l’exposició de bonsais a la Fabriqueta.
L’exposició, que durarà fins al 26 de
març, es podrà visitar d’11h a 14h i de 17h
a 20h, excepte el 26 que tancarà a les
14h. Joan Puig, president de l’associació
ja ha anunciat que l’exposició estarà
dividida en dues parts. A l’exterior es
farà un jardí zen i es decorarà el pati
amb paisatges i boscos amb motiu
del Dia Internacional dels Boscos que
se celebra el 21 de març. A l’interior
trobarem els treballs més destacats que
han realitzat els membres de l’entitat.

tornarem a celebrar la jornada de portes
obertes d’algunes de les entitats, que
també tindran la seva paradeta a l’esplanada de Can Muntanyà per donar a conèixer totes les seves iniciatives. A més a
més, la Biblioteca Can Milans organitzarà
una sessió de l’hora del conte per a tots
els infants a part de la seva ja tradicional
parada de llibres plena de sorpreses.

El dia de Sant Jordi, diumenge 23 d’abril,
de les 9h fins les 14h, l’esplanada de Can
Muntanyà serà l’escenari principal on es
desenvoluparan totes les activitats del dia
dels enamorats i la literatura. Com ja és
habitual les parades de llibres i de roses
dels centres educatius i d’altres entitats
envairan els carrers i es podran visitar
lliurement. Cal destacar que aquest any

Amics del Bonsai
celebra el 25è
aniversari amb
una programació
plena d’activitats

La jornada arribarà al seu clímax amb una
fideuà popular a càrrec de la Paella Viatgera, organitzada pels Amics del Teatre.
Els tiquets, que inclouen el plat de fideuà, aigua o vi i pa, es podran recollir a la
papereria-copisteria Miscel·lània (Camí
Ral, 23) a 7,5 euros per als adults i 5 euros
per als infants.
Des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
animem tothom a participar
en aquesta nova edició de
Sant Jordi on col·laboren
les entitats del municipi
fent una programació
pensada per a tots els
veïns i veïnes del poble.

Finalment, el dissabte 25 de març a les 11
del matí a la Fabriqueta, hi haurà una demostració oberta a tothom: el treball d’un
Bonsai a càrrec de mestre Juanjo Pardo,
conservador dels bonsais del Jardí Botànic de Barcelona. Aquesta demostració
tancarà els actes de commemoració del
25è aniversari de l’entitat.

L’exposició de bonsais i
el concert de jazz obert a
tothom, els actes estrella
de la commemoració
La nit del 18 de març, a les 21:30h
l’associació ens convida a un concert de
jazz que tindrà lloc a la Sala Cultural a
càrrec del quintet Dulsat-Dotras-Montero,
tot seguit es farà un refrigeri per a tots els
espectadors.
El diumenge 19 de març a les 11 del matí
a la Fabriqueta hi haurà un taller dedicat
als infants on podran dissenyar, treballar
i trasplantar un petit arbre, assessorats
per socis de la nostra Associació. Les places són limitades a 15 nens.
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Èxit d’assistència a la inauguració
de l’exposició “Plou, neva, pinta”
Les obres dels sis artistes que aprofundeixen en
el concepte de “pintura expandida” es poden
gaudir a la Fundació Palau fins al 2 d’abril
Ramon Maria Salvà i Jordi De Vilar al DDP

A l’amic i col·laborador

Ramon Maria Salvà
Dedicatòria del grup de voluntaris del DDP

En Ramon Maria va morir sobtada-

E

l primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Caldes, Joan Baró, va ser l’encarregat de
donar la benvinguda a tots els assistents que el dissabte 21 de gener van apropar-se a
la Fundació Palau amb motiu de la inauguració de l’exposició “Plou, neva, pinta” que
reuneix obres d’Ignasi Aballí, Salvador Alibau, Daniel García Andujar, Miquel Mont,
Ignacio Uriarte i Perejaume.
Durant l’acte, Joan Noves, president de la Fundació Palau, va destacar el caràcter divulgatiu de l’exposició que té com a objectiu principal arribar a tot tipus de públic fent
més propers els conceptes en els que es basa l’art contemporani.
L’acte que també va comptar amb la presència del subdirector general de Promoció
Cultural, Toni Cabré; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Caldes, David Salvà, i la
directora de la Fundació Palau, Maria Choya, entre d’altres, va concloure amb una visita guiada a càrrec de la comissària Roser Sanjuan i un refrigeri per a tots els assistents.

“Plou, neva, pinta” és una exposició itinerant presentada pel Departament de Cultura,
l’Ajuntament de Caldes i la Fundació Palau i produïda pel Centre d’Art La Panera en col·
laboració amb el Museu d’Art Jaume Morera. La Fundació Palau ha estat la primera en
acollir-la i es podrà visitar fins al 2 d’abril.

ment el dia de Nadal i encara ara ens
domina el sentiment de desolació i la
dificultat d’acceptar que ja no hi és.
Els familiars, els seus amics pròxims, els
coneguts i els veïns de Caldes el varen
acompanyar amb intensa emoció, el
passat 27 de desembre a la Parròquia.
Els companys de la territorial de l’ANC el
varen recordar públicament en aquest
comiat amb la sensibilitat a flor de pell.
Nosaltres, companys d’una altra faceta
d’en Ramon Maria, també volem retre-li
un modest homenatge. Som els membres del grup de voluntaris del DDP*
que des de fa un parell d’anys dediquem els dijous a la tarda, a ordenar i
classificar documents en el local habilitat per l’Ajuntament dins del Magazem
de la Brigada. En Ramon Maria ha estat
un puntal, un referent indispensable i la
memòria viva de Caldes, ja que coneixia
totes les connexions familiars caldenques i recordava fets i esdeveniments
significatius del poble com ningú de nosaltres; tenia una memòria extraordinària
que ens ha permès documentar amb
precisió papers i fotografies.
Van haver-hi també els dimecres al matí,
elaborant inventaris de les donacions dipositades a la Biblioteca municipal, fent
tàndem amb la Rosa i sota la supervisió de
la directora, Tamara Alfaro. En un cas com
en l’altre, han estat aportacions voluntàries i desinteressades, un regal d’en Ramon
Maria al seu poble, que també és el nostre.
No cal dir que el trobarem a faltar, que
l’enyorarem, i que per a nosaltres el fet
de continuar aquesta tasca, ens mantindrà viu el seu record.

(*) DDP: Dipòsit documental provisional: arxiu de docu-
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ments particulars sobre Caldes.
Voluntaris: Núria Serra, Gemma Vila, Cesc Vila, Jordi de
Vilar, Ramon Clofent, Marc Alsina, Rosa Nebot, Josep Serrat, Mercè Artigas. I també l’Òscar Crespo, estudiant de
Musicologia (UAB).

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

Arriba el
3r Congrés
Internacional
Picasso i
Identitat
Acadèmics, investigadors i estudiants

participaran en el III Congrés Internacional Picasso 2017, una iniciativa del Musée
Picasso de París que per primera vegada
se celebra a Barcelona i Caldes d’Estrac.
Es tracta d’una fita important ja que es
reuniran experts de tot el món en la figura de Picasso i es presentaran els darrers
estudis i visions sobre l’obra de l’artista i
la seva projecció en les darreres tendències de l’art.
Així mateix, es fomentarà una trobada inclusiva amb la col·laboració d’experts de
regions d’arreu del món que tradicionalment han comptat amb poca representació, un concepte que abraça una gran
diversitat de possibilitats i que ha tingut
en compte la programació dels museus
Picasso de París i de Barcelona.
A la Fundació Palau, durant el mes d’octubre s’oferirà una mostra de fotografi-

es fetes per Josep Palau i Fabre que segueixen les passes de Picasso, mentre
que al Museu Picasso Barcelona durant
aquest període es farà l’exposició “Picasso. Retrats”, una revisió del concepte
del retrat a l’obra de l’artista; i el Musée
Picasso-Paris presentarà una mostra
dedicada a Olga Picasso (Khokhlova),
personatge que requereix una important i extensa revisió.

La cita tindrà lloc del 27 al 29 d’abril del
2017, i la Fundació Palau juntament amb
el Museu Picasso de Barcelona en seran
els principals organitzadors.
El 27 i 28 d’abril les conferències se celebraran a Barcelona, al Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), mentre que els col·loquis del 29 d’abril tindran
lloc a l’Hotel Colon de Caldes d’Estrac.

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

Tot a punt per la 28a Cursa
Popular de Caldes d’Estrac,
diumenge 5 de març
E

l pròxim diumenge 5 de març, Caldes celebra la 28a edició de la Cursa Popular. Corredors vinguts d’arreu de Catalunya, de l’Estat espanyol i d’altres
països europeus participen en aquesta prova que transcorre al llarg d’un circuit
de 10 km anomenat de “Les 4 Viles”, en referència a les poblacions d’Arenys
de Mar, Sant Andreu de Llavaneres (Port Balís) i Sant Vicenç de Montalt, a més
de Caldes d’Estrac.
Aquest any com a novetat es lliuraran les samarretes de la competició en recollir el dorsal perquè tots els corredors puguin estrenar-les durant la cursa. Cal
recordar que la Cursa Popular de Caldes d’Estrac aplica el sistema de cronometratge anomenat Championchip, que permet la mesura exacta i instantània de
la prova i inclou la prova caldenca en la prestigiosa i reconeguda Lliga Internet
Championchip, competició que gaudeix d’un destacat segell de qualitat i un calendari de referència.
En les darreres edicions de la Cursa Popular ha quedat palesa la importància
d’aquesta prova per al municipi, que desperta el dia de la seva celebració amb
una intensa activitat al carrer i el bon acolliment de la població a aquesta iniciativa.
Inscrita en la Federació Catalana d’Atletisme, la Cursa compta amb l’organització de la Regidoria d’Esports i el Centre Atlètic Laietània, i cada any el nombre
d’espònsors i col·laboradors augmenta de forma considerable, entre els quals cal
destacar els comerços i restaurants del poble de Caldes d’Estrac.
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Els equips d’handbol del Llavaneres – Caldes
d’Estrac comencen un 2017 ple d’expectatives

D

esprés que el passat 9 de desembre
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac signés un conveni amb el
Club Esportiu Llavaneres Maresme per
fomentar l’handbol a Caldes d’Estrac,
aquest 2017 els equips d’handbol del Llavaneres-Caldes d’Estrac han iniciat l’any
amb força, convençuts que el treball realitzat durant el 2016 servirà per continuar
consolidant-se aquest any.
L’equip sènior masculí, lidera la 3a Catalana amb una posició destacada que de

El sènior masculí, líder de
grup, aspira a l’ascens abans
que finalitzi la temporada

L’equip sènior femení inicia el 2017 situat
entre els superiors de la 1a Catalana, després que l’any passat guanyessin la Copa
Federació. Aquest any el repte és jugar la
fase d’ascens i actualment se situen terceres del grup.
Finalment l’equip més jove, el sènior
masculí Llavaneres-Caldes d’Estrac Atlètic, comença l’any després de fer una
bona temporada i situant-se a mitja taula. Segurament després de la lliga en què
l’ascens és molt complicat, l’objectiu serà
competir a la Copa Federació.

Promovent l’handbol base

ben segur el durà a l’ascens abans que
finalitzi una temporada plena d’encerts i
en la que no han perdut cap partit fins
ara. Només se’ls ha resistit el Sant Esteve Sesrovires B, amb qui van empatar un
partit. Cal destacar que l’equip compta
amb jugadors destacats dins de l’handbol
amb experiència en categories estatals.

A més dels equips sèniors, el Llavaneres
Caldes d’Estrac té dos equips base, l’infantil mixt i el cadet masculí que ja al
2016 van treballar força per anar consolidant-se com a equips. En aquest sentit el
club vol treballar per introduir l’handbol
a Caldes i durant aquest 2017 es duran a
terme una sèrie d’actes de promoció per
engrescar els joves.

podran optar entre dos recorreguts de
cinc i deu quilòmetres respectivament.
La sortida es farà a les 9 del matí des del
port Balís.

inscripcions es destinaran a aquesta entitat. Els que no puguin participar a la cursa
però vulguin col·laborar amb la fundació
poden demanar “El dorsal O”.

El dia abans, el dissabte 11 de març, entre les 10 del matí i les 6 de la tarda les
corredores podran recollir els dorsals.
Les inscripcions es poden fer a la pàgina
web: www.tri-woman.com i inclouen una
samarreta commemorativa. Cal destacar
que Triwoman és una cursa solidària amb
la Fundació Vicente Ferrer i part de les

Per als petits i joves amants de l’esport, el
mateix diumenge 12 de març, també s’ha
organitzat una cursa popular, en aquest
cas dirigida als nens d’entre 3 i 15 anys:
l’Ironkids. Els interessats a participar trobaran tota la informació a la pàgina web
www.ironkids.cat.

Una proposta
esportiva per
commemorar el
Dia Internacional
de les Dones: la
cursa femenina
Triwoman
Tindrà lloc el pròxim
diumenge 12 de març, i
la sortida serà a les 9 del
matí des del port Balís

L

es Nacions Unides van declarar el 8 de
març com a Dia Internacional de les Dones, una commemoració que se celebra
arreu del món i és per això que els ajuntaments de St. Vicenç de Montalt, St. Andreu Llavaneres i Caldes d’Estrac s’uneixen per fer la cursa Triwoman 5k/10k Run,
el diumenge 12 de març del 2017.
Com l’any passat, el recorregut de la cursa anirà pel front marítim de Sant Vicenç,
Llavaneres, Caldes d’Estrac i Arenys de
Mar. Les atletes que vulguin participar-hi
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L’amor que fa
caure ciutats
Eileen Chang
(NOVEL·LA)
Barcelona: Club
Editor, 2016.

A Shangai, el 1943, una joveníssima escriptora de 23 anys es
torna immensament famosa
publicant en un magazín popular una sèrie de relats elegants
i tràgics que parlen de l’amor.
Els seus lectors els devoren
amb fruïció sota les bombes
de l’exèrcit japonès, mentre la
guerra civil sacseja el país. A aquells que la critiquen per no prou ideològica, ella respon: “Només vull escriure sobre els afers trivials d’un home i
d’una dona. No hi ha guerra ni revolució en la meva obra, ja que crec que
les persones, quan s’enamoren, són més innocents i desemparades que
quan fan la guerra i la revolució.”
Eileen Chang és una de les escriptores més estimades pel públic xinès.
El seu lloc en la literatura universal és prop de Zweig i de Schnitzler, com
ella enamorats d’un món que s’acaba. Però en l’obra de l’Eileen no hi ha
ni un bri de nostàlgia: només lucidesa i comprensió. L’amor que fa caure
ciutats és la primera novel·la de l’autora que es tradueix en català i en el
mateix volum es pot llegir també un relat titulat Setge.

SABIEU QUE...
Engega de nou “Mama, papa!
Llegiu-me un conte!”
Des de la biblioteca i amb la col·laboració d’alguns pares, vam iniciar l’any passat el projecte “Mama, papa! Llegiu-me un conte!” que naixia amb l’objectiu
d’apropar la fantasia de les històries als nens, a més de donar recursos al pares
per poder crear aquest espai màgic de lectura compartida.
Després de l’èxit de la iniciativa, aquest any donem continuïtat al projecte amb
una dotzena de persones apuntades i un munt de ganes de compartir lectura
amb els més menuts.
A les sessions de “Mama, papa! Llegiu-me un conte!”, els pares llegiran tres o
quatre històries en veu alta amb l’objectiu de potenciar la imaginació, la diversió i l’escolta activa entre els menuts.
A més, el dissabte 4 de març, Dinorah Arrillaga ens aproparà al món dels
contes a través d’un taller participatiu obert a tothom. Qui estigui interessat
a inscriure’s, ho pot fer a través del correu electrònic b.caldese.cm@diba.cat o
del nostre telèfon: 937 913 025.
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Les famílies
monoparentals podran
optar a les subvencions
de la quota de l’IBI

El delegat territorial
del Govern de la
Generalitat, Miquel Àngel
Escobar, visita Caldes

El Ple del 30 de gener va aprovar de forma definitiva
les bases reguladores de l´atorgament de les subvencions sobre l´IBI a famílies monoparentals

Rosa Pou, alcaldessa de Caldes i Joan Baró, primer tinent
d´alcalde de Caldes han posat damunt de la taula qüestions cabdals del municipi com són les obres de l’escola,
el consultori mèdic i la Riera

P

odran sol·licitar la subvenció les persones titulars
de família monoparental (amb el carnet de família
monoparental) que constin, respecte al seu domicili
habitual, com a propietàries, copropietàries, usufructuàries dels béns immobles, i arrendatàries que suportin el pagament de l’IBI corresponent.
Així s’ha establert en les bases reguladores per a
l’atorgament de subvencions de l’Impost sobre Béns
Immobles a favor de les famílies monoparentals que
es van aprovar de forma definitiva durant el Ple del 30
de gener per unanimitat de tots els grups municipals.
Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant model d’instància normalitzat i hi haurà de constar:
a) Nom, cognoms i NIF de la persona sol·licitant
b) Petició concreta de la subvenció
c) Fotocòpia del títol de família monoparental
d)	Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat, en cas
que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat, o de la targeta acreditativa de la discapacitat.
e)	
Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta d’administracions, així com
amb la Seguretat Social.
f)	
Sol·licitud de transferència bancària per al
pagament de la subvenció degudament emplenada i signada per la persona interessada
o per la seva persona representant, segons
model establert a tal efecte.
g)	Fotocòpia del contracte de lloguer on consti la
repercussió de l’IBI al llogater.
h) Data i signatura de la persona sol•licitant.
El termini per a presentar les sol·licituds és fins al 31
de març de 2017, inclusivament. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac (plaça de la Vila s/n).
Segons Laura Aloy, regidora d’Acció Social, aquesta
mesura serà de gran ajuda a les famílies monoparentals que tenen dificultats per assolir aquest tribut, ja
que fins ara, per una qüestió estrictament legal, no
podien beneficiar-se de les bonificacions establertes
a les ordenances fiscals.
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Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, i Joan Baró, primer tinent d’al-

calde, han rebut aquest matí la visita del delegat territorial del
Govern de la Generalitat, Miquel Àngel Escobar. Una trobada
que forma part del conjunt de reunions que el delegat està fent
als 160 municipis de la demarcació. “L’objectiu –ha explicat Escobar– és el de posar-nos a disposició dels alcaldes i alcaldesses
per qualsevol demanda que hi pugui haver i compartir junts la
visió de futur del municipi”.

La visita ha començat amb la signatura d’Escobar en el llibre
d’honor de l’Ajuntament i tot seguit el delegat i acompanyants
han realitzat un recorregut pel municipi de Caldes. En primer
lloc, s’han acostat al Centre d’Atenció Primària, on li han explicat
l’actual situació de manca d’un metge fix que faci un seguiment
dels pacients. La visita ha continuat amb el tram final de la Riera,
on cal fer una inversió per a una correcta circulació de l’aigua,
i ha finalitzat a l’Escola Sagrada Família on, tot i que es farà
una forta inversió per executar la segona fase de les obres, es
demana al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que
aposti per acabar l’obra aportant la resta d’inversió que fa falta
per culminar la rehabilitació de l’edifici.
Segons l’alcaldessa: “Gràcies a aquesta trobada hem pogut explicar al delegat els temes més rellevants del nostre poble, subratllant aquelles qüestions que volem millorar com és el tema
de les obres
de
l’escola”.
D’altra banda
Escobar
s’ha
compromès a
fer un seguiment de totes
les demandes i
a treballar conjuntament per
trobar-hi solucions.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Apunt
econòmic

5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000

n Deute a llarg termini
n Creditors (deute amb
proveïdors i administracions
públiques)

n

Deutors (total)

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

1.500.000
1.000.000
500.000
0
23/01/16

22/04/16

29/08/16

19/12/16

22/02/17

a 23/1/16:

a 22/4/16:

a 29/8/16

a 19/12/16:

a 22/2/17:

4.174.966,27 €

4.057.261,94 €

3.767.389,16 €

3.620.274,01 €

3.519.958,15 €

1.053.486,83 €
2.109.964,33 €

1.023.622,93 €
4.500.809,81 €

290.597,57 €
2.420.264,98 €

409.097,38 €
1.861.105,40 €

406.595,84 €
1.752.657,78 €

1.356.408,15 €
293.583,05 €
111.595,44 €
348.377,69 €

3.751.857,73 €
304.137,57 €
95.390,85 €
349.423,66 €

1.821.671,14 €
226.062,73 €
25.316,08 €
347.215,03 €

1.098.791,25 €
328.774,09 €
80.463,95 €
353.076,11 €

1.045.401,68 €
265.461,02 €
104.046,57 €
337.748,51 €

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.
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a Nova

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

distribució del
butlletí municipal
Portada
Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i millorar la distribució de la
revista Portada, l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Caldes
ha creat una llista de subscriptors
de manera que el butlletí municipal 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 continuar rebent la revista Portada a
casa vostra o a través d’una adreça 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 descarregant de forma gratuïta des del
web municipal i també la podreu
trobar en versió impresa a tots
aquests punts:

EQUIPAMENTS: OAC,
AJUNTAMENT 3A PLANTA,
FUNDACIÓ PALAU, BALNEARI
CALDES D’ESTRAC, COMPLEX
ESPORTIU (PAVELLÓ),
ESPAI JOVE, CASAL D’AVIS
I MERCAT MUNICIPAL
SERVEIS: LA CAIXA,
L’ESTANC, OFICINA DE
CORREUS I FARMÀCIA
RESTAURANTS: CAN SUÑÉ,
MAROLA, CAN MANAU, EL
VELLARD, PIZZERIA ESTRAC,
EL TALLER, EL BISTRÓ, LA
TASQUETA I VORAMAR
ALLOTJAMENTS: HOTEL
COLÓN, HOTEL JET,
ROMANÍ I CALDESCANS
GUINGUETES: SOTAVENT,
SOLSTICI, MELÉ PLATJA,
LA QUADRA DEL MAR I
OSTRES QUIN RACONET!
BARS: EL NIU, TÊTE-À-TÊTE,
EL PORRONET, 39 VERDURA
I CULTURA, EL METRU, PÀ
I CAFÈ, LA GRANJA, LA
CALA I LA BODEGUETA
BOTIGUES: CAN SERRA,
MISCEL·LÀNIA I MÓN SÀ
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Donem suport ALS
NOSTRES REGIDORS
I A LES JERC DE LES 3
VILES. FEM REPÚBLICA!
Des de la Secció local d’ERC de
Caldes hem estat molt atents a
aquest primer any de mandat.
Pensem que aquest és un bon
moment per fer balanç i compartir
amb tots vosaltres quines han estat
les actuacions i la política que han
seguit els nostres representants
a govern. Serà ben aviat.
Aquest no ha estat un any senzill.
Agafar les regnes d’un ajuntament
amb una ràtio de deute tan alta i
començar a fer front als pagaments
pendents que el govern anterior
s’ha estalviat gràcies als anys de
carència, obstaculitza enormement
la posada en marxa dels projectes
que es voldrien portar a terme i
que des de la secció local d’ERC
defensem plenament.
Ens consta la dificultat que ha suposat
el tancament de pressupostos per als
nostres regidors i els seus socis de
govern. Per això, més que mai, fem
costat al seu dia a dia i els donem
el suport necessari organitzant-nos
en diferents àrees de treball.
Esperem amb il·lusió el desenllaç del
projecte que ens han presentat un
grup de joves de les Tres Viles per a
organitzar-se com a JERC. Pensem que
la presència dels joves en la política
municipal és del tot indispensable. La
seva visió inconformista ha d’ajudar
a créixer dia a dia aquest projecte
de poble que volem tirar endavant
entre tots. Per això animem les noies
i nois de Caldes a implicar-se d’una
manera o altra. Els animem a ser
crítics i a ajudar-nos a millorar. Els
animem a participar plenament.
A nivell nacional seguim treballant
per a caminar cap a aquesta República
que volem construir. A nivell
municipal compaginem el nostre
suport als companys del consistori
amb l’organització d’esdeveniments
de caràcter més lúdic oberts a
tothom que hi vulgui participar,
com la sortida a l’Ebre prevista per
al pròxim mes de maig per visitar
l’escenari d’una de les batalles més
cruentes de les acaballes de la
guerra civil espanyola, de la mà de
la historiadora Assumpta Montellà,
amb qui ja vam visitar les platges
d’Argelés i la maternitat d’Elna l’any
passat. Ens agradarà molt si ens
hi voleu acompanyar. Us n’anirem
informant quan arribi el moment.
Mentrestant gaudiu molt d’aquesta
primavera que ja es deixa sentir
en l’aire i que és a punt d’arribar.

Bones notícies!
Al recent debat de pressupostos
hagut al Parlament el Grup
Socialista ha aconseguit, entre
altres millores, que tant la
responsabilitat com els costos
de neteja i sanejament de la
part baixa de la Riera siguin
assumits, com correspon, per la
Generalitat, i que l’Ajuntament
de Caldes no hagi de carregar
més amb aquesta despesa.
Agraïm molt sincerament a la
diputada del PSC i caldenca
Alícia Romero la defensa que
va fer d’aquesta proposta.
D’altra banda, enguany l’Escola
“Sagrada Família” comptarà amb
una subvenció de la Diputació
de Barcelona per un import de
300.000 €, que es dedicaran a
les mesures més urgents a dur a
terme a l’edifici. Des de l’equip
de Govern hem fet una aposta
clara per la seva rehabilitació
perquè és prioritari. Amb
l’estat en què es troba la nostra
escola és de les necessitats
més urgents que cal cobrir-hi.
Afegirem que, malgrat tot,
l’Ajuntament de Caldes seguirà
reclamant en anys successius
la construcció d’una escola
totalment nova que, sense
perdre el millor de l’actual,
respongui plenament a les
necessitats presents i futures.
Finalment, esperem que les
gestions del regidor de Sanitat
i primer tinent d’alcalde, Joan
Baró, donin ben aviat el seu fruit
de manera que els caldencs
puguem tenir un metge o
metgessa substitut i únic per
al temps previsible que duri
la baixa de la nostra doctora
titular, a qui desitgem el millor.
Els caldencs mereixem un tracte
que ens ajudi a mantenir els
controls necessaris de les nostres
afeccions, i el Departament de
Sanitat ha d’entendre que això
no ho aconseguim amb un canvi
constant de facultatiu. Esperem
que, ben aviat, puguem felicitarnos de tenir aquest suport,
i agraim a en Joan Baró tot
l’esforç que hi està esmerçant.

BOFETADA LEGAL
AL GOVERN
LA COMISSIÓ D’URBANISME
ATURA LA MODIFICACIÓ
DEL PLA GENERAL
VOL QUE DEMOSTRI QUE ÉS
D’INTERÈS GENERAL i NO PER
ENCOBRIR UN CAS PARTICULAR
La modificació del PLA GENERAL
que impulsa el Govern PSC-ERC
ha quedat aturada a l’espera que
es justifiquin degudament les
motivacions reals i s’aclareixi el
lligam que sembla evident que
hi ha entre aquesta modificació
i les obres de construcció
d’una residència per a la gent
gran al carrer Santema 15.
La resolució de la COMISSIÓ
TERRITORIAL D’URBANISME
(CTU) aturant la tramitació, ha
descol·locat el Govern Municipal
que esperava que la modificació
li servís per a resoldre l’embolic
en què s’ha ficat permetent obres
il·legals al Santema 15 confiant en
que les podrien autoritzar quan
s’hagués canviat el Pla General.
La CTU ha estat molt contundent
en la seva decisió. Només
cal llegir la seva resolució
que literalment diu:
“caldrà aclarir si la denúncia
presentada per presumptes
obres il·legals de construcció
d’una residència de la 3a edat al
carrer Santema 15 constitueixen
una infracció urbanística que
pugui ser legalitzada amb la
modificació del Pla General.
En cas afirmatiu, d’acord amb
reiterada jurisprudència, caldrà
completar la tramitació amb
una memòria que inclogui una
MOTIVACIÓ REFORÇADA que
justifiqui que l’INTERÈS PÚBLIC
que comporta la modificació
PREVAL sobre el possible
INTERÈS PRIVAT de legalitzar una
situació produïda de facto”.
Ara caldrà veure la reacció del
Govern Municipal que, de fet, no
hauria de ser altra que acatar la
decisió de la CTU, rectificar la seva
actitud i donar les explicacions
que fan falta a tots els caldencs i
caldenques. Si no ho fa així, molt
ens temem que es ficarà en un
carreró sense sortida del qual
no en podrà sortir indemne.

AGENDA D’ACTIVITATS DELS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2017

MARÇ

1

Dimecres

A les 8 vespre, a l’Esplanada
Can Muntanyà
Crema de Sa Majestat
Carnestoltes i sardinada
popular
Organitza: Àrea de Cultura en
col·laboració amb l’Associació
de Pescadors i Diables d’Estrac

2

Dijous

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

4

Dissabte

De 10 a 1h migdia, a la
Biblioteca Can Milans
TALLER DE CONTES
Com explicar contes als
nens
A càrrec Dinorah Arrillaga
Inscripció prèvia. Places
limitades
Organitza: Biblioteca Can
Milans
A les 12 del migdia, a la Sala
Cultural
Mostra de curts dels
videopèsols. Lliurament
de premis DELS curts i
tastet de pèsols
Organitza: Àrea de Turisme i
Promoció Econòmica

5

Diumenge

A partir de les 8 del matí
28a edició de la Cursa
Popular
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac, Centre Atlètic
Laietània, Championchip
A 2/4 de 12, a la Fundació Palau
Taller avis i néts. Junts sí
que pintem!
Visita+Taller entorn de
l’exposició Plou, neva, pinta
Preu: 3 euros/nen/a
Organitza: Fundació Palau

8

Dimecres

Acte en commemoració
del Dia de les dones
Consulteu el web municipal
A 1/4 de 4 tarda, a l’Escola
Sagrada Família
Jornada de portes
obertes
Organitza: Escola Sagrada
Família

A 2/4 de 7 tarda, a la Sala
Cultural
Sessió informativa sobre la
retirada dels pins
malalts del Parc
Muntanyà
amb Ramon Riera, tècnic de
Medi Ambient i Martí Rosell
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac
Dimecres 8 de març
A les 5 tarda, a l’Escola Bressol
Taller – xerrada sobre
hàbits alimentaris a la
primera infància
Organitza: Àrea d’Educació

12

Diumenge

A partir de les 9 matí, al Port
Balís (St Andreu Llavaneres)
Cursa Triwoman en
commemoració del Dia
Internacional de lES
DonES
Organitzen: Ajuntaments de
Caldes d’Estrac, Llavaneres i
Sant Vicenç de Montalt

16

Dijous

A les 4 tarda, a La Fabriqueta
Forma’t 2017. 100 CV per a
100 ofertes
Adapta el teu currículum a les
necessitats del mercat laboral
Organitza: Servei Local
d’Ocupació

18

Dissabte

A les 12 del migdia, a La
Fabriqueta
Inauguració de la
Mostra de Bonsais pel
25è Aniversari Amics del
Bonsai
L’exposició és podrà visitar
fins al 26 de març
Organitza: Amics del Bonsai
A 2/4 de 10 nit, a la Sala
Cultural
Concert de Jazz
per celebrar el 25è
aniversari d’Amics del
Bonsai
Organitza: Amics del Bonsai

19

Diumenge

A les 10 matí, a La Fabriqueta
Taller infantil
d’Iniciació als Bonsais
(Màxim 15 inscripcions)
Organitza: Amics del Bonsai

25

Dissabte

A les 10 matí, a La Fabriqueta
Taller Demostració del

Bonsai
A càrrec de Joan Pardo
Organitza: Amics del Bonsai
A partir de les 9 nit, al Mercat
Municipal
NIT DE TAPES I MÚSICA AL
MERCAT
Tot tipus de tapes a partir
d’1 Euro
Organitza: Mercat Municipal
amb el suport de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac

26

Diumenge

A les 11 matí, al Parc Muntanyà
Taller d’amfibis i plantes
invasores
Organitza: Arrels Cultura

ABRIL

2

Diumenge

A 2/4 de 12 matí, a la
Fundació Palau
Els diumenges de la
Fundació Palau: “Rain,
Snow, Paints”. Activitat
familiar entorn de l’exposició
“Plou, neva, pinta”
Visita familiar a l’exposició,

i un taller per dissenyar
un llibre d’artista. Una
oportunitat per practicar
l’anglès i realitzar una activitat
cultural. Edat: 6-12 anys
Preu: 3 euros nen/a
Organitza: Fundació Palau

8-9

Dissabte - Diumenge

A la Sala Cultural
Fira de Playmòbil
Organitza: Ajuntament
de Caldes d’Estrac en
col·laboració amb Clicksparty

16

Diumenge

A les 11 matí, a la Fundació
Palau
FES LA TEVA GUARDIOLA
PICASSIANA AMB XOCOLATA
Vine a fer la teva mona de
Pasqua! Taller per a nens
i nenes de més de 6 anys
acompanyats per un adult.
Inscripció prèvia: 93 791 35 93
fundaciopalau@
fundaciopalau.cat
(Places limitades a 15 nens)
Preu: 10 euros nen/a
Organitza: Fundació Palau

21-22
23
Divendres Dissabte - Diumenge

Programació especial
de Sant Jordi i
commemoració del
centenari del naixement
de Josep Palau i Fabre a
la Fundació Palau
Consulteu programació
específica al web municipal

29

Dissabte

30

Diumenge

A l’Hotel Colon
Tercer Congrés
Internacional de
Picasso
Consulteu la programació
específica al web municipal

A partir de 2/4 d’11 matí, al
Parc de Can Muntanyà
TALLER PLANTES REMEIERES
Organitza: Arrels Cultura

CURSOS I TALLERS
Lindy Hop
Un nou curs adreçat a tots els que desitgin aprendre Lyndi Hop. Es farà cada
dimarts i dijous de 19h a 20h
Organitza: Camí Ral 39, Cultura i Verdura.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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, tot l’any (vacances juliol i agost)
Organitza: Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Curs de Tai xí
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 bonsAis
Els dimecres a partir de les 20h a la “Caseta dels Bonsais”. Organitza: Amics
del Bonsai
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Informàtica per a la gent gran
Tots els dimarts a partir del 7 de març a la Fabriqueta de 4 a 5 tarda.
Organitza: Àrea d’Acció Social
23

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

Jordi Marfany, president del Club Esportiu Llavaneres Maresme
Àlex Gomà, entrenador del Sènior Femení del Club Esportiu Llavaneres Maresme

El Pavelló Esportiu Municipal acull des de fa uns mesos un

nou esport: l’Handbol. Efectivament, el poble de Caldes ja
figura en les samarretes dels equips del Llavaneres-Caldes
d’Estrac que s’entrenen i es preparen cada setmana per consolidar-se i aconseguir un bon lloc a la classificació oferint
partits cada cop més trepidants. I mentre aquestes accions
es desenvolupen en el camp de joc, el club engega un objectiu tant important com el primer: fomentar l’handbol base
entre els nois i les noies de Caldes.

Com ha nascut l’equip d’handbol
Llavaneres-Caldes d’Estrac
Arran de la bona entesa amb
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac després
de l’organització de la tercera Maresme
Week d’handbol amb el regidor d’Esports
David Salvà. Vam pensar que era una
bona opció traslladar l’handbol a la pista i
promocionar l’handbol a Caldes d’Estrac.
D’aquí el nostre eslògan “Fem Pinya” que
es refereix a aquesta complicitat entre
les dues poblacions: Llavaneres i Caldes.
Quants equips d’handbol LlavaneresCaldes d’Estrac hi ha actualment?
Tenim l’equip sènior masculí que lidera
la 3a Catalana i que està lluitant per
l’ascens que probablement aconseguirà
abans que finalitzi la temporada, l’equip
sènior femení situat entre els superiors
de la 1a Catalana i que es planteja com
a repte lluitar per l’ascens, i l’equip
sènior masculí atlètic situat a mitja
taula. D’altra banda estem promovent

l’handbol base i comptem amb dos
equips: l’infantil mixt i el cadet masculí.

Quins són els objectius del 2017?
Volem promocionar l’handbol entre
els nens i les nenes de Caldes d’Estrac
perquè puguin formar equips de cara a la
temporada vinent, i a més a més, també
volem obrir un torneig d’handbol platja
base, donant a conèixer aquesta modalitat
entre els infants durant el casal d’estiu.
Teniu pensat algun tipus
d’activitat promocional?
Farem jornades informatives a l’Escola
Sagrada Família i prepararem una jornada
de portes obertes a l’esplanada de
Can Muntanyà “Descobreix l’handbol”
on s’oferiran tot tipus d’activitats
relacionades amb aquest esport, mentre
que al pavelló s’estaran realitzant
partits d’handbol. A més a més, estem
preparant un torneig amistós entre les
escoles de la zona de Caldes, Llavaneres
i Sant Vicenç. Aviat us informarem
de totes aquestes iniciatives!

Contacte:
Club Handbol Llavaneres Maresme
Telf: 608 708 708
handbol@chllavaneres.cat
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Qui pot jugar a l’handbol?
Es pot començar a partir de qualsevol
edat! Hi ha molts nivells d’iniciació i a més
fins als 12 anys es juga en camps més
petits de manera que resulta un joc molt
participatiu on tothom pot fer tant de
jugador com de porter. El més important
es tenir ganes de passar-s’ho bé!
Què és la Maresme Week?
Per a nosaltres representa la consolidació
d’un torneig d’handbol platja que

aquest 2017 arriba a la quarta edició,
a Caldes aquest any serà la tercera
vegada que se celebra. En aquest
temps s’ha consolidat com una cita
marcada al calendari i figura entre els
5 torneigs fixos dins del Tour Català

Per què l’handbol?
Semblant al rugby,l’handbol transmet
valors de companyonia i respecte cap
al rival tot i ser un esport de contacte.
D’altra banda resulta espectacular! En un
partit es poden veure molts gols i jugades
sorprenents que són ben acollides pel
públic, on sempre hi ha un bon ambient.
Quina valoració feu de la
temporada que esteu jugant?
Com a club ens fa il·lusió veure que
poc a poc aquest esport va quallant a
Caldes i a la zona, i veure la gent d’aquí
participant i creixent amb nosaltres.

