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La primera trobada
intercultural de dones
reuneix a unes 80 dones
caldenques de diferent
origen, edat i religió

Orgull caldenc. Aquest és el sentiment que tenim després de la

nostra estimada jornada lúdico-festiva de Sant Jordi on es va tornar
a aplegar el teixit associatiu i col·lectius de la nostra vila amb una
participació dificilment millorable. No podem deixar d’agrair a tothom
la seva implicació, d’un inestimable valor per a Caldes.
En aquesta edició del butlletí hem volgut que les primeres pàgines
fossin un homenatge a les fantàstiques activitats que es van dur
a terme el Dia Internacional de les Dones, en especial el berenar
intercultural i la triwoman. Ens van deixar intensos sentiments i unes
originals i molt xules imatges que desitgem es vagin repetint any rere
any, fins i tot quan haguem assolit la igualtat reivindicada.
Reviurem també altres actes celebrats aquests darrers dos mesos i
us presentarem o recordarem els que tindran lloc els mesos de maig i
juny, d’entre els quals volem destacar aquí la nova edició del Mercat de
segona Mà (14/5), el Dia de la Diversitat Cultural (21/5) amb diverses
activitats programades, la Fira Animal Natural (27/5), i tot un seguit
d’activitats que es realitzaran a la Fundació Palau amb motiu de la
celebració de l’Any Palau i Fabre.
També us volem parlar especialment de la primera edició de la BioFira Aqua Calida (10-11/6), on el termalisme, la salut, la història i
la gastronomia de la nostra vila seran els grans protagonistes. Ens
fa molta il.lusió la col.laboració d’entitats i associacions, i estem
encantats de comptar també amb la del Mercat Municipal, diferents
comerços i restauradors, i com no, del nostre Balneari i d’altres d’arreu.
Desitgem poder repetir aquesta fira any rere any, i anar millorantla amb l’objectiu de difondre els valors del termalisme, el benestar i
un model de vida saludable, així com les nostres llegendes i l’oferta
gastronòmica, posant així en valor tota la riquesa del nostre municipi.
Tots els vilatans que hi vulgueu participar hi sou benvinguts!
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La primera trobada
intercultural de
dones reuneix unes
80 dones caldenques
de diferent origen,
edat i religió
Juntes van compartir una
tarda plena de sorpreses
gràcies a la tasca dels
voluntaris i de la gent gran

I mentrestant, contínues salutacions,
preguntes i moltes ganes de conèixer-se
entre totes les dones vingudes de Bolívia, Argentina, Catalunya, el Marroc,
Rússia o Veneçuela entre d’altres. “Caldes vol viure la seva multiculturalitat –
ha explicat Rosa Pou– i com a caldencs
volem gaudir d’aquesta riquesa cultural
que ens identifica”.

L

a sala de reunions de la Fabriqueta es
va quedar petita el dissabte 11 de març
quan unes 80 dones caldenques de diferents orígens es van reunir per celebrar
el Dia Internacional de les Dones.
Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, i Laura
Aloy, regidora d’Acció Social, van encarregar-se de donar la benvinguda a totes les assistents, que van participar a
la trobada amb la il·lusió de conèixer la
riquesa multicultural del poble i establir
nous llaços d’amistat.
La implicació de la gent gran, de les voluntàries i de l’equip de Serveis Socials,
va fer més càlida la trobada, amb una
delicada decoració de tot l’equipament
per a l’ocasió, i la complicitat d’alguns

familiars que van encarregar-se de distribuir el menjar i els gots.
Va destacar també la gran varietat de
plats que les participants de la jornada van preparar per a l’ocasió donant a
conèixer part de la seva cultura: empanades de pollastre típiques de Bolívia i
“arepas“ de Venezuela, “rgayef” i te amb
menta del Marroc entre d’altres, a més de
tot tipus de dolços d’arreu del món, van
formar el deliciós berenar intercultural.

Tot això sense oblidar la condició femenina, reflectida en els escrits de l’Aurora
i la Ramona, dues de les participants,
llegits durant la trobada i que van emocionar totes les presents.
El berenar intercultural de dones, una
iniciativa d’Alcaldia i d’Acció Social, ha
superat totes les expectatives, especialment l’objectiu de compartir experiències vitals, creant un espai d’intercanvi
cultural i coneixement que ha servit per
apropar i enfortir els vincles entre les
dones de Caldes.
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Preparades i treballadores
però lluny de la paritat
Els manifestos llegits durant l’acte realitzat el Dia Internacional de
les Dones van reivindicar un cop més la no discriminació de gènere

Davant de la façana de l’Ajuntament

il·luminada del color feminista, entitats
i grups municipals van respondre a la
convocatòria llençada des de l’Ajuntament per commemorar el Dia Internacional de les Dones amb una concentració
que va tenir lloc el 8 de març a les 2oh.

Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, va iniciar l’acte agraint la resposta a la crida de
tots els presents i va donar peu a Montserrat Viladegut, del grup d’ERC, que va
llegir el primer dels manifestos. Viladegut, en nom de la secció local, va exposar entre d’altres coses que tot i que sí
que hi ha una representació de dones a
la política, encara queda camí per fer, i
malauradament continuem lluny d’arribar a la igualtat desitjada. En finalitzar
va encomiar les dones a avançar juntes,
amb complicitat.
A continuació, Beth Segura, regidora de
PDeCAT, va prendre la paraula per exaltar la figura femenina, la seva singularitat com a creadora de vida i la seva
experiència social, especialment en la
resolució no violenta de conflictes. Segura va destacar no ja la importància,
sinó la necessitat de que elles siguin el

referent i de finalitzar amb la discriminació d’una vegada i per sempre.
La més jove dels presents, Maria Ruíz,
alumna de l’Institut Esteve Albert, també va participar colpejant la memòria
dels presents en recordar un dels tristos
desencadenants que va provocar el naixement del Dia Internacional de les Dones, l’incendi d’una fàbrica de Nova York
el 1911 en què van morir 146 dones.
Laura Aloy, regidora d’Acció Social, va
llegir les paraules de la Débora Chazaneta, que no va poder assistir a l’acte
degut a la seva feina però que volia destacar la valentia de les dones i la seva
força per dur a terme accions importants
tot i partir d’una situació de desavantatge en la societat actual, posant d’exemple a Eva Perón.
Joan Baró, regidor de Serveis Urbans
i Via Pública, va ser present durant tot
l’acte, tot i que no li va ser possible fer
la lectura del manifest en representació
del grup del PSC on s’exigia la defensa
de la igualtat de drets així com la igualtat
d’oportunitats per a totes les dones.
Finalitzat l’acte, Pou va animar els presents a participar de les activitats preparades per continuar la commemoració
durant el cap de setmana: el berenar intercultural del dissabte i la cursa Triwoman del diumenge.
Més enllà de les paraules, els gestos
de complicitat i assentiment de tots els
assistents van renovar el compromís de
continuar lluitant perquè un dia no calgui
celebrar aquesta data.
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La cursa Triwoman
reuneix més de
300 atletes en la
que ha estat la
seva segona edició

L

La competició es va
celebrar aquest diumenge
amb un circuit per Sant
Andreu de Llavaneres,
Sant Vicenç de Montalt
i Caldes d’Estrac

a segona edició de la cursa Triwoman es va celebrar amb un gran
nombre de participants vingudes
d’arreu de Catalunya. La sortida de la
competició es va fer a les 9h del matí
i la cursa es va desenvolupar sense
cap entrebanc amb el Port Balís com
a punt de sortida i d’arribada, en un
circuit al costat del mar entre Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç
de Montalt i Caldes d’Estrac.
María Carmen González va ser la
primera d’arribar, i va guanyar la
prova dels 5km amb un temps de 20
minuts i 9 segons. El primer premi
dels 10km va ser per a María Jesús
Santos, del club Challenger, que va
finalitzar la prova en un temps de 43
minuts i 25 segons.
Cal destacar que part dels beneficis
de la cursa, concretament 300 euros,
s’han destinat a la Fundació Vicente
Ferrer que treballa per a la transformació social de l’Índia des de fa 40 anys.

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

actualitat via pública/serveis urbans/urbanisme ––––––––––––––––

Aprovat l’expedient
de contractació que
regirà l’adjudicació
de la concessió del
mòdul 5-6 del parc
Joan Maragall
E

l Ple ordinari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrat el dia 27 de març va aprovar, per unanimitat, el plec de clàusules administratives que regulen la contractació
per a la concessió dels mòduls 5 i 6 ubicats al parc de Joan Maragall de Caldes d’Estrac.
Després de que el passat 7 de novembre s’aprovés la resolució del contracte amb
INVAC SCP per incompliment d’algunes clàusules que regulen la concessió, l’Ajuntament ha aprovat l’expedient de contractació que regirà l’adjudicació de la concessió
del mòdul esmentat que té una superfície de 22,60m2 per al local, i de 48,00m2 per
a la terrassa. Cal tenir en compte que el pressupost base és de 3.500,00€ inicial i de
7.000,00€ anual.
Segons el regidor d’Urbanisme, Miquel González, el concessionari anterior no havia
satisfet les liquidacions anuals, a més d’incomplir altres clàusules. Tot i cercar la manera d’arribar a acords, l’empresa no els va acomplir i haurà de fer efectiva una indemnització per danys i perjudicis de 67.958,05 euros. González conclou que finalment s’ha
pogut encaminar una situació que s’ha perllongat durant 4 anys i que s’hauria d’haver
resolt fa com a mínim dos anys, durant el mandat de l’anterior equip de govern.

Actuacions
de millora al
passeig Marítim
L’empresa executora dels
treballs realitzats al passeig
procedeix a pintar el paviment

El mateix diumenge també es va celebrar la competició Ironkids que va
comptar amb uns 230 infants que van
realitzar diferents recorreguts de 1.000,
750, 500 i 250m segons l’edat, completant així una jornada esportiva en què
també es van oferir classes de ioga,
rem i bateig de vela per als participants
de Ironkids, cortesia del Port Balís.

Durant aquest mes d’abril s’han iniciat

els treballs d’adequació al passeig Marítim que consisteixen en pintar novament
el paviment. La necessitat de dur a terme
aquesta tasca bé donada a raó del mal
resultat del producte original subministrat per la companyia petrolífera. Davant
aquest fet, l’empresa executora dels treballs, AMSA, i l’empresa subministradora
s’han compromès a subministrar i executar els treballs de condicionament, assumint totes les despeses i sense cap cost
per part de l’Ajuntament.
L’empresa AMSA demana disculpes per
les molèsties que s’hagin pogut originar
davant la situació.

Detalls del Passeig abans (esquerra) i després (dreta) de l’actuació
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Noves millores en el servei
de recollida d’escombraries
L’Àrea de Serveis Urbans i Via Pública arriba
a un acord amb l’empresa concessionària
del servei per renovar l’escombradora

La Regidoria de Serveis Ur-

bans i Via Pública ha arribat
a un acord amb GBI Serveis,
SAU, l’empresa concessionària del servei públic de recollida d’escombraries, amb l’objectiu de millorar la qualitat
d’aquest servei.
Segons el regidor de Serveis
Urbans i Via Pública, Joan
Baró, “l’actual escombradora

pateix avaries freqüents, a
més de resultar massa petita
per al municipi”. És per això
que s’ha arribat a un acord:
d’una banda, l’empresa GBI
substituirà l’actual màquina
per una escombradora amb
un model d’arrossegament/
aspiració de rendiment superior, que incorpora també un
camió cistella de segona mà.
Per part seva, l’Ajuntament de
Caldes prorrogarà el contracte
amb aquesta empresa fins al
2033 per tal que s’amortitzi la
inversió.
La modificació del contracte
es va aprovar amb els vots a
favor d’ERC i del PSC, i l’abstenció de PDeCAT durant el
Ple del 27 de març.

Per un Caldes cardioprotegit!
La Regidoria de Salut instal·la desfibril·ladors
en diferents punts estratègics de Caldes

D

urant el mes d’abril, la Regidoria de Salut ha instal·lat cinc
desfibril·ladors en llocs clau del municipi de Caldes. Concretament, al Mercat Municipal, a una de les unitats mòbils de
la Policia Local, a l’Escola Sagrada Família, al Casal d’Avis i a
l’Ajuntament.
Aquestes unitats completen l’equip de DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) de Caldes d’Estrac que fins ara només es podien
trobar a una de les unitats mòbils de la Policia Local i al Poliesportiu.
D’altra banda cal destacar que, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es farà un curs a les diferents persones responsables de la utilització dels aparells, per assegurar que es pugui
dur a terme una actuació ràpida i eficient, en cas de ser necessari.

Aprovada definitivament
l’ordenança reguladora
del mercat setmanal
dels divendres
El Ple del 27 de març la va aprovar per
unanimitat de tots els grups municipals

L’

ordenança municipal reguladora del mercat setmanal
de venda no sedentària de Caldes estableix entre d’altres
coses que l´activitat de venda al mercat es durà a terme a
l´esplanada de Can Muntanyà tots els divendres, entre les
08.00h i les 14.00h, amb una periodicitat setmanal. D´acord
amb la tradició, els mercats de venda no sedentària de Caldes d´Estrac tindran lloc totes les setmanes de l´any, excepte
si els dies de festa local s´escauen en dia de celebració de
mercat, cas en el qual aquest no se celebrarà.
Aquesta ordenança s’havia aprovat de manera provisional durant el Ple extraordinari celebrat el 19 de desembre
del 2016, i en aquest període només s’ha presentat una
al·legació que proposava limitar el nombre de parades del
mateix sector a una de sola, amb algunes excepcions. L’al·
legació ha estat desestimada en pro de la lliure competència
per unanimitat de tots els grups municipals, que han aprovat
l’ordenança de manera definitiva.

L’Ajuntament
treu a licitació
tres parades del
Mercat Municipal
Les concessions demanials s’atorgaran per un
termini màxim de vint anys des de la data de
l’acta de lliurament de les parades i magatzems

Durant el Ple ordinari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

celebrat el dia 27 de març es va aprovar, per unanimitat de
tots els grups municipals, l’expedient de contractació que ha
de regir el procediment obert de la concessió demanial de
l’ús privatiu de les parades vacants P-2, P-3 i P-6 del mercat
municipal, cadascuna associada a un magatzem auxiliar.

Les concessions demanials s’atorgaran per un termini màxim de vint anys, i hi haurà un cànon anual per la concessió
fins la seva finalització. Aquest canon s’actualitzarà durant el
primer trimestre de cada exercici aplicant l’índex de preus al
consum (IPC) per a Catalunya de l’any anterior.
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Tornen les
orenetes a Caldes!
Ja són a punt d’arribar els culblancs a
Caldes. Anomenats també orenetes de
cua blanca (Delichon urbicum), aquests
ocells insectívors ens resulten força
familiars pels seus vols acrobàtics i,
segurament també, per la presència
de llurs nius fets amb fang i que solen
construir enganxats als nostres edificis.
Des de fa uns anys, s’està realitzant
una campanya de seguiment
de l’espècie per tal de saber
si la seva població es manté o
decreix (Projecte Orenetes).
Al nostre municipi, aquesta curiosa au
gairebé havia desaparegut. Gràcies
a l’esforç d’alguns convilatans i a
la crida feta des de l’Ajuntament,
les darreres primaveres ha tornat a
establir-se en algunes de les antigues
colònies de cria destruïdes fa anys.
Aquest fet no agrada a tothom, degut
al soroll i als excrements associats a

actualitat medi ambient ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Acció conjunta
per retirar els
pins malalts de
Can Muntanyà
Segons els tècnics es calcula
que els treballs finalitzin a
finals del mes de maig

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb

l’Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor i la Diputació de Barcelona
han arribat a un acord amb els propietaris de la Torre dels Encantats per poder
procedir a la retirada dels pins malalts del
parc Can Muntanyà.
L’acord permetrà als tècnics accedir amb
les màquines al parc Can Muntanyà des
de la parcel·la de la Torre dels Encantats,
l’única via d’accés possible per a les màquines que han de talar els pins. D’altra
banda, s’inclourà també aquesta parcel·
la en el pla d’actuacions contra el Tomicus i es procedirà a retirar els pins malalts
que s’hi trobin, per evitar així possibles
contagis al recinte del parc.

Bona acollida de la sessió
informativa sobre l’afectació
del Tomicus en els pins
del parc Can Muntanyà
El 8 de març, la Fabriqueta va acollir la
sessió informativa sobre l’actual situació
del parc Can Muntanyà i les actuacions
que s’estan duent a terme per combatre
el Tomicus.

la nidificació. Cal recordar, però, que es
tracta d’una espècie protegida per la
llei i que no se l’ha de molestar ni, en
cap cas, trencar els seus nius. Només
cal ser una mica pacient durant l’època
de cria –entre abril i setembre–. De
ben segur que ens compensa amb
escreix les petites molèsties que ens
puguin ocasionar, el fet que s’alimentin
d’insectes tan empipadors i, fins i
tot perillosos per a la salut, com les
mosques i mosquits de diferents
menes –com ara el mosquit tigre–.

Miquel Gonzàlez, regidor de Medi Ambient, va iniciar l’acte posant en antecedents tots els assistents. Es calcula que hi
ha entre un 30-40% de pins afectats per
la malaltia de l’agent patogen Tomicus
al Parc Can Muntanyà. Segons Gonzàlez
aquesta situació es deu en part a la sequera que hi ha hagut, a la massificació
de pins i a un deficient manteniment del
Parc durant molts anys.

A la sessió informativa també van ser-hi
presents com a ponents, Ramon Riera,
tècnic de l’Oficina de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona,
Martí Rossell, gerent de l’Associació de
Propietaris del Montnegre i el Corredor, i
Júlia Casanovas, estudiant en pràctiques.
Tal i com van explicar els tècnics, les
actuacions que s’estan fent al parc Can
Muntanyà són fruit de la col·laboració a
tres bandes de l’Ajuntament, la Diputació
i l’Associació de Propietaris.
El primer pas serà retirar tots els arbres
morts com a mesura de prevenció d’in-

cendis, així com els arbres afectats per
evitar l’emergència d’arbres adults amb
Tomicus (en aquest darrer cas s’estudiarà el nivell d’afectació i els que tinguin
una afectació més baixa no es tocaran
i es mantindran en estudi per veure si
poden combatre el Tomicus; si no és així,
s’hauran de retirar en el futur); triturar les
restes per evitar el cultiu de Tomicus tot
creant biomassa, i potenciar la instal·lació
de l’alzinar. Mentre durin els treballs el
parc haurà de romandre tancat.
Amb aquestes actuacions l’objectiu que
es busca és aconseguir un bosc amb més
vitalitat, menys risc d’incendis i menys
risc de caigudes d’arbres.

Deixem-les seguir volant i delectantnos amb les seves giragonses!
Jaume Viader - Arrels Cultura
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L’Escola Sagrada Família i la Fundació Palau
col·laboren juntes per dur a terme una exposició
on els alumnes són els protagonistes
La inauguració
tindrà lloc el pròxim
9 de juny a la
Fundació Palau

Els alumnes de 5è de l’Es-

cola Sagrada Família són els
principals organitzadors de
l’exposició que tindrà lloc a la

Fundació Palau del 9 fins al 14
de juny i on es podran apreciar
els diferents treballs artístics
dels nens i nenes de l’escola,
des de P3 a 6è curs.
Aquesta exposició neix d’un
projecte conjunt entre la Fundació Palau i l’Escola Sagrada
Família, que ja es va posar en
marxa el curs passat i va concloure amb una exitosa mostra
dels treballs de tots els infants.

Aquest any els alumnes de
cinquè han estat els encarregats d’organitzar l’exposició i
per fer-ho han assistit a cinc
sessions formatives celebrades a la Fundació Palau i centrades en el disseny, el comissariat, activitats relacionades
amb l’exposició que es poden
dur a terme, el màrqueting i
el muntatge. L’objectiu final
és que nens i nenes puguin

aprendre com és el procés
d’elaboració d’una exposició:
des de la seva concepció fins
al muntatge final. La inauguració tindrà lloc el 9 de juny a
la Fundació Palau amb la presència dels alumnes que hi
han participat, el professorat
que ha dirigit el projecte, la directora de l’escola, l’alcaldessa
de Caldes d’Estrac i l’equip de
la Fundació.

L’Àrea d’Educació, compromesa amb
la comunitat educativa
L’Ajuntament destina més de 10.000 euros
a activitats i recursos per als centres
escolars i les entitats de l’àmbit educatiu

A

mb l’objectiu de garantir una educació pública de qualitat a
tots els alumnes de Caldes, l’Ajuntament ha subvencionat amb
pressupost municipal diferents tallers, recursos i programes dels
centres educatius de Caldes amb un total de 13.580,41 euros.
Entre els programes que es desenvolupen amb aquestes ajudes
destaquen els de l’Escola Sagrada Família:
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•

Curs natació escolar – (1er Primària -20 alumnes)

•

Festa de la Castanyada

•

Concert de Nadal – equip de so

•

Taller Monstruós (4rt Primària)

•

Material pedagògic

•

Tallers culturals Fundació Palau

•

Taller prevenció addiccions

•

Taller prevenció assetjament escolar

Pel que fa a l’Institut Esteve Albert, s’ha proporcionat suport
directe per a la compra i instal·lació d’altaveus a les aules.
A més a més, des de l’Ajuntament també s’ha subvencionat a
les diferents entitats que conformen la comunitat educativa,
com són les AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de
l’Escola Bressol i de l’Escola Sagrada Família.
D’aquesta manera es vol garantir que tots els alumnes puguin
accedir a aquelles activitats significatives per al seu desenvolupament cognitiu i social, i que són experiències que resulten
enriquidores durant el procés d’aprenentatge.

actualitat acció social ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Programa de termalisme 2017
S’obre la convocatòria de places per al primer
torn en llista d’espera i per al segon torn

L’

Àrea d’Acció Social informa que ja s’ha obert la convocatòria del programa de termalisme del 2017 per a les places de llista d’espera del primer
torn i per a les places del segon torn.
Les sol·licituds es poden descarregar al web municipal o per a més facilitat,
també es poden recollir a l’equipament de la Fabriqueta, al Casal d´avis o a
l’Oficina d´Atenció al Ciutadà (OAC).
El primer torn de llista d’espera, que va dels mesos de febrer fins l’agost
tots dos inclosos, és fins al 12 de maig. El segon torn amb prioritat, que va
dels mesos de setembre a desembre és fins del 12 de maig, i el termini per
ser inclòs a la llista d’espera és fins al 31 d’octubre.
Un cop omplertes, les sol·licituds s’han d’enviar a l’IMSERSO per correu
electrònic: buzon@imserso.es o per correu ordinari: Apartat de correus
14005 – 28080 Madrid, abans del 12 de maig de 2017.

L’Àrea d’Acció Social obre la
convocatòria de sol·licitud dels ajuts
escolars municipals 2017-2018
Els ajuts escolars municipals s’adrecen als alumnes empadronats a Cal-

El període per lliurar les
sol·licituds és del 8 al 19
de maig, no s’admetrà cap
sol·licitud fora d’aquest termini

des d’Estrac que estiguin escolaritzats en centres públics i privats concertats d’educació infantil, primària i secundària, i/o que participin en algun
casal o campus d’estiu i es trobin en una especial situació familiar amb
necessitats socials i/o econòmiques. Aquestes prestacions engloben:
• Ajuts municipals de llibres i material escolar (per a menors i joves
de P3 a ESO, empadronats a Caldes d’Estrac)
• Ajuts municipals de casals i campus d’estiu (per a infants empadronats a Caldes d’Estrac i que participin en algun dels casals o campus
del municipi)
• Ajuts municipals de suport a les activitats escolars d’ESO (per a
infants i joves de P3 a ESO, empadronats a Caldes d’Estrac)
Es poden trobar les sol•licituds al web municipal i a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de la Vila s/n. Tel: 93 791 00 05).
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actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Caldes d’Estrac, a
l’avantguarda en
polítiques de joventut
L’Àrea de Joventut de Caldes ha estat
convidada específicament a participar
en l’elaboració del Pla d’Actuació
Territorial de Joventut 2020 que realitza
la Generalitat de Catalunya
s’impliqui en la programació cultural del municipi. Segons el tècnic de joventut, David Serra, “es remarcable que un municipi
de menys de 3.000 habitants sigui un dels 20 municipis que
dissenyaran el PATJ”.

Ser un document de referència per a tots els ens locals de

Catalunya en matèria de joventut. Aquest és l’objectiu que persegueix el Pla d’Actuació Territorial de Joventut 2020 (PATJ), que
es basa en el seu antecessor, el PATJ 2016, amb una diferència:
es volen posar sobre la taula propostes aplicables per dur a terme de forma efectiva en el territori.
En el PATJ es treballen diferents eixos relacionats amb les polítiques de joventut com l’educació i l’habitatge. L’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha estat expressament convidada a col·laborar en l’àmbit de cultura per la seva empenta
i iniciativa en la promoció del jovent en aquest sector, fent que

Cal destacar que l’Àrea de Joventut compta amb un Pla Local
de Joventut dissenyat específicament per Caldes d’Estrac on es
defineixen els marcs i les accions concretes amb la finalitat de,
citant el document: “donar resposta a les demandes i necessitats de la població juvenil de Caldes en tots els àmbits de la
seva vida per tal de facilitar els processos d’emancipació i el
ple desenvolupament com a ciutadà/ciutadana, tot garantint la
seva capacitat de construir-ho en llibertat i igualtat d’oportunitats”. D’aquesta manera el pla defineix alguns dels projectes
que s’han realitzat amb èxit els darrers anys com l’Espai Jove o
el Forma’t.
Segons David Salvà, regidor de Cultura i Joventut, “la crida a que
participem en la creació d’aquest document és la senyal de que
el treball que fem amb els joves es valora en la seva totalitat”.
Les sessions de treball del PATJ 2020 van començar el 18 d’abril
al Palau Moja de Barcelona, coordinades per Pep Guasch, antropòleg, gestor sociocultural i treballador social i finalitzen el
5 de maig.

Cuina sense pares
L’Espai Jove conclou el curs de cuina
per a joves després de tres delicioses
sessions dedicades a receptes fresques,
informals i accessibles per a tothom

Sota la crida “Davantal en mà i a cuinar” l’Espai Jove ha orga-

nitzat un taller de cuina que ha tingut lloc aquest mes de març
amb l’objectiu d’introduir els joves en el món de la cuina i alhora
estimular la seva autonomia.
Les classes s’han celebrat al local de l’Espai Jove i el curs s’ha dividit en tres sessions. La primera sessió, celebrada el 15 de març,
va estar dedicada als primers plats; la segona sessió es va fer el
22 de març i es van donar receptes de segons plats, i la tercera
sessió va tenir lloc el passat 29 de març i va estar encaminada a
l’elaboració de postres.

rostit de la iaia”, pastissets de formatge, i creps amb xocolata,
maduixes, plàtan i nata. Per fer més lúdica la dinàmica, cada
sessió va donar lloc a una degustació dels plats entre tots els
participants.

D’aquesta manera, nois i noies van poder aprendre receptes
senzilles però sabroses com el tabulé, el cuscús, fajitas mexicanes, guacamole, rotllets de filets amb bacó i formatge “amb

Segons els organitzadors, el curs ha gaudit d’una forta implicació dels joves que han compartit una nova experiència a més
d’aprendre receptes útils per al seu dia a dia.
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actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Fent camins” es consolida després
d’exitoses edicions acomplint tots els objectius
D

es del seu començament, l’abril del
2013, Fent camins ha assolit tots els objectius que s’havia proposat, i ha aconseguit una inserció laboral real dels joves
participants, a més d’impulsar un espai
emblemàtic dins del municipi com és el
parc Can Muntanyà. Tot això a través de
la motivació dels joves en l’aprenentatge
de l’ofici de la jardineria.
És per això que aquest any 2017 s’ha fet
una aposta decidida i l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac, en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona, ha dotat al programa de més recursos, a més d’aprovar
la seva continuïtat fins al desembre del
2018, garantint dues edicions complertes
i la possibilitat de que més joves puguin
adherir-s’hi.
Aquest any es podran inscriure a “Fent camins” sis joves d’entre 16 i 25 anys. S’iniciarà l’1 de juny, i fins al dia 30, es durà a
terme la preparació del curs formatiu, les
entrevistes als joves participants i l’elaboració d’un pla de treball que involucri els
joves des del primer moment.

L’Ajuntament ha aprovat
la renovació del programa
d’inserció laboral fins
al desembre del 2018
De l’1 de juliol al 30 d’octubre es farà el
curs formatiu a càrrec d’un mestre especialitzat en l’ofici de la jardineria. Aquest
any, el curs s’amplia dels 3 als 4 mesos, i
com sempre tindrà una important vessant
pràctica on els alumnes podran aprendre
des de diferents tècniques de poda, a dur
a terme la plantació, el rec, etc. Apart d’això, també es faran sortides relacionades
amb l’àmbit professional de la jardineria.
Després d’aquesta primera fase es passarà a la contractació d’un dels joves
participants, el que hagi obtingut més
mèrits durant el curs, com a peó de jardineria per un període que comprèn des
de l’1 de novembre d’enguany fins al 28

de febrer del 2018. De cara al 2018, es
farà una nova edició del programa: de l’1
al 31 d’abril es durà a terme la preparació
del curs i les entrevistes, de l’1 de maig al
31 d’agost es realitzarà el curs formatiu, i
finalment es contractarà a un dels joves
des de l’1 de setembre al 31 de desembre.
Cal destacar que el programa es complementa també amb la subvenció d’Ajuts
a l’Aprenentatge que en aquesta edició
serà de 120 euros mensuals als participants, en base a l’assoliment d’objectius
del pla de treball individual.
Des de l’Àrea de Joventut es posa èmfasi
en el fet que al tancament del programa, 12 joves hauran tingut l’oportunitat
d’aprendre l’ofici de la jardineria impartit
per un professional, amb l’adquisició de
noves eines per integrar-se en el mercat
laboral, i dos d’ells hauran estat contractats adquirint una experiència important
per donar impuls al seu futur.
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Arriba la primera edició d’Aqua Calida,
la bio-fira de termalisme, salut, història
i gastronomia de Caldes d’Estrac

C

aldes d’Estrac pensa en verd, i aquest
2017, declarat Any del Turisme Responsable per l’ONU, presentem per primer
cop la Fira Aqua Calida, on et convidem a
viure i conèixer un nou estil de vida basat
en el benestar, la salut i la sostenibilitat.
Situada al bell mig del nostre municipi,
entre el mar, la platja i els turons que el
voregen, la fira gaudirà d’un emplaçament únic per gaudir amb tots els sentits
de l’ampli ventall de propostes pensades
per a famílies, joves, viatgers, grans i petits que vulguin apropar-se al món bio.
Quines seran les principals activitats? Òscar Baró, regidor de Promoció Econòmica
i Turisme de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, destaca que la fira estarà dividida
en quatre àmbits: un primer sector dedicat al termalisme, on hi seran presents

L’Oficina de Turisme
obre les portes de
cara a la temporada
turística del 2017
U
n cop més, l’Oficina de Turisme s’ha posat en marxa de cara a la temporada de més

demanda dins del sector del turisme. Des de
l’1 d’abril i fins al 30 de setembre l’Oficina
de Turisme, que està situada a l’equipament
de la Fabriqueta, estarà oberta a ple rendiment. Els horaris són de dimecres a diumenge de 9 a 13h.
La principal funció d’aquest servei és la d’oferir
informació i atenció als usuaris: ciutadans i vi-
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Durant el 10 i 11 de
juny Caldes d’Estrac
acollirà una intensa
programació amb
activitats pensades
per a grans i petits

els principals representants dels balnearis
catalans i podreu conèixer el nostre singular brollador d’aigua mineromedicinal i
el nostre balneari.
Un segon espai estarà dedicat a la salut,
els tractaments, productes i les teràpies
naturals, amb una extensa assistència de
diferents centres especialitzats i on tindreu la possibilitat de participar en diferents master class de ioga, reiki o
tai-txi.
La gastronomia, eix principal d’un
estil de vida que aposta per la salut, també hi serà present: al Mercat Municipal i comerços del voltant podreu degustar tot tipus de
tapes elaborades amb productes
de KmO de màxima qualitat. D’altra banda a molts restaurants del
nostre municipi trobareu una basta
oferta de diferents menús saludables.
No ens oblidem de la cultura i del
lleure: durant tot el cap de setmana oferirem diferents espectacles
basats en la nostra tradició termal,
com són les llegendes sobre les
dones d’aigua, perquè els pogueu
gaudir en família.
Finalment, també trobareu un espai de diàleg per poder aprofundir en els valors associats al benestar que volem transmetre. A la
Sala Cultural s’oferiran diferents
conferències d’experts i entitats
compromesos amb la cultura bio i
l’eficiència energètica.
Segons Òscar Baró, “es tracta
d’una proposta singular i única
amb la que volem posar en valor
tota la riquesa del nostre munici-

pi, difonent un model de vida saludable i
amb una oferta atractiva d’activitats per
al gaudi de petits i grans”.
Més que una fira, Aqua Calida vol ser una
experiència i una oportunitat per al visitant de gaudir, cuidar-se i apostar per sí
mateix en un entorn únic com és el de
Caldes d’Estrac. Us esperem a tots els
pròxims 11 i 12 de juny!

sitants que vulguin conèixer el territori. És per
això que una de les prioritats és la difusió sobre
els recursos turístics i patrimonials del municipi,
de la comarca i de Catalunya.
Aquest servei d’atenció integral engloba l’orientació i suport als usuaris turístics per a la seva
estada, tot facilitant informació relacionada
amb allotjaments, transports, serveis, espectacles i activitats de cultura i lleure del territori.
A més a més, es posa a disposició dels visitants
el material gràfic de l’oferta turística del municipi, de la comarca i de Catalunya, a través de
publicacions d’interès turístic (plànols, horaris,
rutes...) i la possibilitat d’utilitzar internet a la
mateixa oficina.
La petició d’informació es pot fer de forma presencial, i s’atendrà els usuaris en català, castellà
anglès i francès; per telèfon (93 791 05 88), o
per correu electrònic (turisme@caldetes.cat).
També es recorda a tots els usuaris que poden

trobar tota la informació al web: www.caldetes.
cat/turisme
D’altra banda, cal destacar que l’Oficina de
Turisme no només informa i orienta els usuaris turítics i ciutadans, sinó que també atén a
la necessitat de dinamitzar el teixit econòmic
i turístic existent al municipi i fa la funció de
sensibilització de l’activitat turística al conjunt
de la població, donant activament suport a la
iniciativa privada i pública, i prenent part en les
seves estratègies.
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La 23a Pesolada
de Caldes
comença
amb una gran
implicació de
restauradors
i creadors
audiovisuals
Durant l’acte d’inauguració
es van poder veure les 16
peces presentades a la que
ja és la segona edició de
la mostra Videopèsols

L’

inici de la 23a Pesolada, que es va celebrar el 4 de març amb un acte que unia
els audiovisuals amb la gastronomia, ha
tornat a gaudir d’una nombrosa assistència. A les 12h del migdia, la Sala Cultural de
l’Ajuntament estava totalment plena i Pau
Duran, presentador de l’acte, va cedir la
paraula a Rosa Pou, l’alcaldessa de Caldes,
qui es va encarregar de donar la benvinguda al públic assistent.
Tot seguit es va donar a conèixer els membres del jurat de la Segona Mostra Videopèsols: Pep Andreu, director de producció
i continguts a M1tv; Mònica San José, redactora política a TV3; Pep Blai, escriptor,
guionista i crític musical; Miki Martínez,
realitzador i muntador i Pere Vila, jubilat i
aficionat a la fotografia.

A continuació es van projectar els 16 curtmetratges presentats a la convocatòria,
dos dels quals entraven en la categoria
jove (curts realitzats per joves de 14 a 18
anys), mentre que els 14 restants participaven en la categoria d’adults (peces fetes per realitzadors de més de 18 anys).
Òscar Baró, regidor de Promoció Econòmica i Turisme, juntament amb Pep Andreu
van ser els encarregats de lliurar el Premi
Jove Pèsol de la Floreta, a la peça “El tresor més preuat”, una autèntica història de
compra-venda de pèsols realitzada pels
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Poeta
Maragall de Barcelona, premiat amb una
càmera esportiva valorada en 150 euros.
El Premi General Pesolada, de 750 euros,
va ser lliurat per Rosa Pou i Pep Blai al
curtmetratge “Pèsols per a tres” de Mar
Melià, una peça de màgiques coincidències en un context tan singular com és la 23a
Pesolada de Caldes.
Finalment, el curtmetratge que va obtenir el Premi del Públic, de 200 euros, va
ser “Vols venir amb mi?”. Albert Marcos, el realitzador del curt, el va recollir
de les mans de Josep Civit, representant
del Gremi d’Hosteleria de Mataró i del
Maresme i també dels Restauradors de
Caldes d’Estrac.
Cal destacar que l’acte va comptar també
amb la presència de Miquel Àngel Martínez, president del Consell Comarcal del
Maresme i alcalde de Sant Vicenç; Joaquim Arnó, vicepresident 1r del Consell
Comarcal del Maresme, president del Consorci de Promoció Turística Costa Maresme i regidor de l’Ajuntament de Caldes;
Josep Manel Nogueras, regidor Promoció
Econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de
Mar; Josep Sánchez, regidor de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt; Juan Avilés, jutge del Jutjat de Pau
de Caldes d’Estrac; Daniela Manisse, de

l’associació Assessorament i Prevenció de
la Sordera; Joan Noves, president del Patronat de la Fundació Palau; Maria Choya, directora de la Fundació Palau i Sònia
Parra, de la Fundació Palau.
De l’Ajuntament de Caldes, a més dels
regidors citats van ser-hi presents: David
Salvà, regidor de Cultura, Joventut i Esports, Miquel Gonzàlez, regidor d’Urbanisme i Medi Ambient; Joan Baró, regidor
de Serveis Urbans i Via Pública, Laura Aloy,
regidora d’Acció Social, Marcos Blázquez i
Àngel Rusiñol, regidors de PDeCAT.

Una degustació de luxe per
iniciar la 23a Pesolada
Per concloure l’acte tots els assistents van
ser convidats a fer una degustació de tapes basades en el pèsol, cortesia dels restauradors.
En total van ser 13 els restaurants participants: Voramar, amb una crema de pèsol
amb encenalls de pernil, la Fonda Manau
amb torradetes de pèsols saltats amb pernil jabugo, Solstici, amb el trinxat de pèsols amb cansalada i gratinat amb all i oli,
Can Suñé amb un pastís de pèsols, Marola, amb croquetes de pèsols del Maresme;
El Taller, amb bunyols; la Bodegueta, amb
pèsols ofegats a la catalana; la Pizzeria
Estrac, amb pizza de pèsols del Maresme
i botifarres negra i blanca; el Tête a Tête,
amb una esfera de pèsols amb formatge feta, Sotavent, amb una cullereta de
crema de pèsols amb bacallà Skrey esqueixat, El Vellard, amb una
torradeta de melmelada
de tomàquet, pèsol i
botifarra i Ostres quin
raconet!, amb un macaró de pèsol. A més
a més tothom va poder brindar amb cava
Parxet de la DO Alella.
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Torna el Mercat de Segona Mà
Diumenge 14 de maig a partir de les 9h
a l’esplanada de Can Muntanyà

A

rriba la 9a edició del Mercat de Segona Mà a Caldes d’Estrac,
una proposta basada en els valors del consum responsable, la
sostenibilitat i el reciclatge.
Es celebrarà el pròxim diumenge 14 de maig entre les 9h i les
15h i està prevista la participació de diverses parades on podreu
trobar tot tipus d’objectes d’ara i d’abans, com roba, joguines,
llibres o utensilis per a la llar a preus més que assequibles.
El Mercat de Segona Mà és una iniciativa de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en col·laboració
amb Sèrie B Market, que va començar el 2013 i que avui dia es
continua realitzant amb la mateixa finalitat: conscienciar sobre
la importància d’adquirir nous hàbits de consum basats en la
sostenibilitat. Us hi esperem a tots!

Setena edició de la
Fira Animal Natural
Dissabte 27 de maig al parc Joan
Maragall, de les 17h a 23h

Un cop més el parc Joan Maragall serà l’escenari que acolli-

rà la setena edició de la Fira Animal Natural que tindrà lloc el
dissabte 27 de maig a Caldes d’Estrac i que organitza l’Àrea
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
en col·laboració amb A.P.U.A.D (Associació Protectors Units
Animals Domèstics)
L’esdeveniment està orientat a tots els apassionats dels animals, tant per als que tenen mascota, com per als que estan
plantejant-se adoptar-ne una, o per a aquells que vulguin
informació de les diferents entitats i associacions catalanes
solidàries amb la cura dels animals.
Per fer la jornada més atractiva, es duran a terme un seguit
d’activitats tals com una desfilada de gossos en adopció, una
demostració d’habilitats canines i per a aquells que s’engresquin, també hi haurà la possibilitat de participar en una desfilada de gossos del municipi. A més a més, hi haurà un mercat
de productes per a animals de tipus natural durant tota la fira.
Consulteu la programació i els horaris al web municipal!

PROPOSTES COMERCIALS

DYNAMIC HOTELS

ESPORT, SALUT I GASTRONOMIA
Inspire us! Amb aquesta filosofia neix Dynamic Hotels, un hotel de
recent apertura a Caldes d’Estrac que té l’objectiu de créixer i millorar de la mà dels seus clients. Situat al carrer de la Santema, Dynamic
Hotels treballa per oferir una experiència nova i totalment diferent a
tots aquells que hi entrin.
Dynamic Hotels és un hotel de tres estrelles especialitzat en solucions active per a l’entrenament, la formació, l’oci i els esdeveniments
esportius. Oferim habitacions àmplies, modernes i perfectament
equipades i la possibilitat de poder gaudir del restaurant més alt del
Maresme amb una cuina creativa i de mercat que s’adapta a tots els
gustos.
La nostra variada oferta en esport i salut tampoc deixa indiferent
ningú. Entrenaments i classes dirigides en un gimnàs amb vistes al
mar, serveis de teràpies manuals, nutrició esportiva, rehabilitació,
prevenció de lesions, programes adaptats a les necessitats de cada
usuari... Tot coordinat per un equip de professionals del sector que
t’assessoraran en allò que necessitis.
Dynamic Hotels es converteix en la millor opció per a aquells que
busquen experiències gastronòmiques i esportives en un entorn únic
i ple d’oportunitats. Els nostres serveis estan oberts a tothom, allotjats o externs a l’hotel. Vine a conèixer-nos i t’informarem de tot el
que tenim per a tu. Una experiència que et sorprendrà!
Adreça:
Carrer de la Santema, 25. 08393 Caldes d’Estrac
Telèfon: 93 116 06 60.
informacion@dyhotels.com
www.dyhotels.com

mocionar el teu comerç
Si estàs interessat a pro a’t en contacte amb
al butlletí municipal pos reça electrònica:
nosaltres a través de l’ad

premsa@caldetes.cat
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Gran acollida de la 4a edició
de la Fira de Playmobil
13 diorames van omplir la Sala Cultural durant
tot el cap de setmana del 8 i 9 d’abril

L

a Fira del Playmobil ha tornat a ser el
reclam de grans i petits aquest cap de setmana a Caldes d’Estrac. El principal organitzador, Oriol Campuzano, destaca que
a més dels veïns de Caldes, també s’han
apropat a la fira veïns del Maresme i fins
i tot alguns de Barcelona: “És difícil parlar
amb exactitud, però hauran passat per la
Sala Cultural entre 400 i 500 persones durant tot el cap de setmana”.

En total es van construir 13 diorames, dos
grans muntatges que ocupaven la part
central de la Sala Cultural, que representaven una escena de pirates i una de l’oest,
i cinc escenes més petites que completaven l’exposició duta a terme per l’empresa
Clicksparty. A més a més, els participants
del concurs van muntar 6 diorames més
que escenificaven diferents situacions.

Els premis als millors diorames es van lliurar el diumenge 9 d’abril a les set de la
tarda. El primer premi va ser per a l’Arnau
Marín, en la segona posició va haver-hi un
empat entre Carla Gatell, Júlia Abad i Júlia
Navarro, i al tercer premi també es va produir un empat entre Laia i Mireia Palacín i
Bernat Valldosera. Òscar Baró, regidor de
Promoció Turística i Economia, Joan Baró,
primer tinent d’alcalde i Campuzano van
ser els encarregats d’atorgar els premis.

La degustació de tapes i música al Mercat Municipal es consolida
amb una segona edició plena d’assistència
La qualitat dels productes, la música i una bona organització van afavorir l’èxit de la vetllada

La segona nit de tapes i música al Mercat Municipal de Caldes va

gaudir d’una gran acollida per part dels veïns i veïnes de Caldes. La
iniciativa impulsada des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme,
i amb el suport de l’Àrea de Via Pública i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Caldes es va consolidar el passat 25 de març amb una segona edició que va tenir com a protagonistes la música i la gastronomia.

En total han estat 9 els comerços que han unit esforços per oferir una nit plena d’animació al municipi que ha assolit l’objectiu de
donar a conèixer el comerç de proximitat i els seus productes de
qualitat: Can Piu Polleria, Carnisseria Anna Solà, Peixateria La Xarxa, Verdures Mercè, La Cassoleta, La Quadra del Mar, 39
Verdura i Cultura, Soletico i Món Sa.

A les 20h el Mercat Municipal va obrir les portes amb una variada
oferta de tapes a partir d’1 euro, mentre que alguns establiments
de la Riera també van participar de la vetllada oferint els seus
productes al carrer. El Dj caldenc Ricky Vives va amenitzar la
vetllada amb diferents tipus de música des d’un entarimat situat
al carreró, un espai creat amb l’objectiu de donar a conèixer els
músics de Caldes.

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha destacat la bona organització i entesa entre tots els que
han col·laborat per dur a terme una iniciativa que
suposa un impuls en el comerç del municipi. Ara
només cal esperar les següents jornades de tapes
que tindran lloc els pròxims 10 i 11 de juny, coincidint amb la Bio-fira Aqua Calida.
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Intens
cap de
setmana de
Sant Jordi
a Caldes
d’Estrac
L’obertura de l’Any Palau
i Fabre, la fira d’entitats
i la fideuada popular
van ser algunes de les
activitats més destacades

L’

excepcional celebració del centenari del naixement de Josep Palau i Fabre
amb la conseqüent obertura de l’Any Palau ha tingut un protagonisme especial
durant aquest Sant Jordi a Caldes d’Estrac. Divendres 21 d’abril es va celebrar
una sessió de micro obert perquè els
alumnes de l’Escola Sagrada Família i de
l’Institut Esteve Albert recitessin poemes
de l’autor.
Dissabte 22 d’abril el concert de Maria
del Mar Bonet i Biel Mesquida amb Dani
Espasa va omplir la Sala Cultura. Els parlaments de Maria Choya, directora de la
Fundació Palau, Rosa Pou, alcaldessa de
Caldes d’Estrac, Manel Guerrero, comissari de l’Any Palau i Laura Borràs, directora de la ILC, van donar pas al magnífic
recital que va finalitzar entre llargs aplaudiments.
Diumenge 22 d’abril, la gran protagonista va ser la fira d’entitats i associacions
locals a l’esplanada de Can Muntanyà,
on hi van participar: la Fundació Palau,
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Donastrak, Amics del Bonsai, Diables
d’Estrac, la Creu Roja, el Club esportiu
d’Handbol, l’Aikido Estrac, el Club de Patinatge Artístic, la Fletxa d’Or, Caldes pels
Animals, l’Agrupació de Pensionistes, Arrels Cultura, la colla de Gegants i Grallers
de Caldes d’Estrac, la Biblioteca Can Milans, la copisteria papereria Miscel·lània,
els alumnes de sisè de l’Escola Sagrada
Família, l’Assemblea Nacional Catalana,
l’Àrea de Serveis Socials i els partits polítics municipals d’ERC, PSC i PDeCAT.
A les 11h David Salvà, regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i Rosa Pou,
alcaldessa de Caldes, van fer la presentació
oficial de la programació de Sant Jordi i tot
seguit va començar l’hora del conte a l’aire
lliure a càrrec de Gemma Ventura. També
es va dedicar un espai als infants enmig

de l’esplanada que es va omplir amb jocs
populars, gegants i educatius. A les 12h,
Maria Choya i Joan Rangel, patró d’honor a la Fundació Palau, van fer l’obertura
oficial de l’Any Palau a Caldes d’Estrac, i
a continuació Dídac Rocher va oferir un
petit recital amb poemes i cançons del
poeta. Tot seguit es va convidar tothom
a celebrar un vermut popular al pati de
la Fundació.
La jornada va concloure amb la fideuada
popular organitzada per Amics del Teatre
en què hi van participar unes 150 persones.
Cal destacar també la implicació del Mercat Municipal de Caldes d’Estrac
que el 21 i el 22 d’abril
van convidar tothom a
un esmorzar dolç.

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

Neix Calderart, el
Cicle d’Arts
Escèniques i Musicals
de Caldes d’Estrac
Les regidories de Joventut, Educació i
Cultura impulsen un cicle d’activitats
amb l’objectiu de potenciar diferents
vessants de la cultura al municipi

Donar sortida a les inquietuds artís-

tiques i culturals de tots els caldencs i
caldenques creant espais de formació
i d’intercanvi en les arts escèniques,
musicals i literàries: aquest és el principal objectiu de Calderart, un cicle
anual d’activitats artístiques obert a
tothom qui hi vulgui participar. El cicle
es va iniciar el mes d’abril amb el taller
Música en Família i el taller de Cant
Coral a càrrec de l’estudi de música
Arkadion, dins del qual ja s’estan assajant diferents estils de música amb
la finalitat de tornar a posar en marxa
la coral del municipi. Aquest taller durarà fins al 26 de maig i les inscripcions es poden fer a través de l’Àrea de
Cultura: cultura@caldetes.cat

Comença amb força el
taller “Música en Família”
Ensenyar els infants a estimar la música, i fer-ho en
família. Aquest és l’objectiu principal del taller “Música
en Família” que es troba dins del cicle de Calderart
promogut per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i en
col·laboració amb l’Escola Bressol Municipal.
El curs està organitzat en 8 sessions d’una hora aproximadament, que coordina i dirigeix Cristina Catalan, mestra de música, i està dirigit a infants entre 0 i 3
anys. La convocatòria ha estat un èxit i les places es van esgotar abans de començar el curs.
Segons Catalan, es tracta de que els infants tinguin un primer contacte amb la música tot despertant els
sentits i sobretot, passant una bona estona. Per fer-ho es fan servir tot tipus de jocs, cançons i activitats
lúdiques amb diferents instruments musicals. “És un espai –explica Catalan– on pares i fills són un, i on no
arriba l’infant el pare l’ajudarà”. D’aquesta manera és com es crea un vincle, alhora que es gaudeix en família
d’una estona d’aprenentatge i també es dóna a conèixer l’escola com un lloc on compartir experiències.

Per als més joves hi ha previst el taller
Rap antiracista que es durà a terme a
l’Espai Jove durant el mes de maig a càrrec de Pau Llonch, activista i membre del
grup Atversaris, que en serà el coordinador. Es tracta d’un espai dirigit als nois
i noies de Caldes que vulguin explorar
les possibilitats que ofereix el rap com a
mitjà d’expressió i reivindicació. Les inscripcions es poden fer a través de l’Espai
Jove (Telèfon: 93 791 17 78, espaijove@
caldetes.cat).
El darrer dels tallers que es posarà en
marxa és el Taller d’escriptura creativa
que es farà a la Biblioteca Can Milans a
càrrec de Calaix de Cultura. La idea és
explorar les condicions que afavoreixen
la imaginació, la fantasia i la creativitat a
l’hora d’escriure. A nivell tècnic, és tracta de desenvolupar l’estructura, l’ambientació, els personatges, els diàlegs,
l’acció i trobar un estil personal propi a
l’hora d’escriure. A partir de l’anàlisi de
diferents autors, es descobriran diferents
estils i es practicarà amb diverses tècniques per a crear històries pròpies. Seran
sessions de 2 hores, els dissabtes 14 i 21
d’octubre i 4, 11, 18 i 25 de novembre, d’11
a 13h. Inscripcions a la Biblioteca Can Milans (Telèfon: 93 791 30 25).
Amb aquests tallers engeguem el Calderart, però les diferents regidories implicades han previst continuar nodrint aquest
cicle amb diferents activitats culturals,
com concerts i espectacles, i és per això
que us animem a seguir tota la programació a través de l’agenda que trobareu
al web municipal.

17

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

Arriba la XXXIV
Mostra Literària
Un any més, des de l’Àrea de Cultura presentem una nova edició

de la fase local de la Mostra Literària del Maresme i convidem tothom
a participar-hi. A més de les modalitats habituals, poesia i prosa, en
aquesta edició del 2017 hi haurà dos premis extraordinaris: un de
microrrelats i un altre de relats breus per a discapacitats intel·lectuals.
Com sempre, la temàtica és lliure, els treballs han de ser individuals,
escrits en català i inèdits.
Desvetllarem quins han estat els guanyadors en un acte que tindrà
lloc el dissabte 13 de maig a les 18h a la Sala Cultural. Començarem
amb l’hora del conte a càrrec de Mon Mas i a continuació es farà el
lliurament de premis, al qual animem tothom a assistir.
Des de l’Àrea de Cultura volem agrair especialment la col•laboració de
l’Escola Sagrada Família i l’Escola Bressol municipal, tan implicades
com nosaltres en el foment de la lectura, l’escriptura i la creativitat
entre els infants i els joves.

Escoles
d’altres mons
L’exposició de fotografies
de Kim Manresa es podrà
visitar a la Fundació Palau
del 6 al 29 de maig

C

aldes d’Estrac és un dels dotze
municipis que enguany podrà gaudir
de l’exposició del prestigiós fotoperiodista. Es tracta d’una mostra cedida
per la Diputació de Barcelona, que es
posa en marxa amb la col·laboració de
la Fundació Palau i on a través de les
fotografies de Kim Manresa sobre les
diferents escoles i espais educatius de
tot el món, i els textos de l’escriptor i
poeta Carlos Ernesto García, es convida
l’espectador a reflexionar al voltant del
dret de totes les persones a l’educació
com a eix principal per poder desenvolupar-se davant les injustícies i les desigualtats socials.
Per a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
és un honor acollir aquesta mostra que
més enllà de l’exposició vol ser un projecte educatiu i una eina de conscienciació entre la ciutadania, alhora que un
homenatge als mestres que exerceixen
la seva vocació en condicions difícils.
És per això que animem tothom a visitar l’exposició que s’inaugurarà el 6 de
maig a les 18:30h i es podrà visitar fins
al 29 de maig.
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Inaugurada amb èxit la 25a exposició
d’Amics del Bonsai a la Fabriqueta
La celebració del 25è aniversari de l’entitat es va completar amb un concert
de jazz, un taller per a infants i una demostració a la Fabriqueta

M

és de 50 bonsais de diferents espècies van omplir la sala d’exposicions i el
pati exterior de la Fabriqueta del 18 al 26
de març per commemorar el 25è aniversari de l’entitat Amics del Bonsai. A l’interior es podien apreciar els treballs més
destacats dels socis de l’entitat, mentre
que a l’exterior es van exposar uns vint
paisatges i boscos, com el jardí zen que
que ocupava l’extrem del pati, que es van
realitzar amb motiu del Dia Internacional
dels Boscos que se celebra el 21 de març.
La mostra es va inaugurar el dissabte 18
de març a les 12h del migdia. L’alcaldessa
de Caldes, Rosa Pou, va obrir els parlaments donant la benvinguda a tots els
presents i elogiant la tasca de l’entitat:
“Una tasca plena de bellesa i força, però
delicada i discreta tal i com exigeix l’art

de fer bonsais” va explicar Pou. Al seu
torn, David Salvà, regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Caldes, va felicitar l’entitat desitjant que la seva activitat continués com a mínim 25 anys més amb la
implicació de les noves generacions. Joan
Puig, president de l’associació, va dedicar
les seves paraules a donar les gràcies a
tots els socis per la seva col·laboració al
llarg dels anys, descrivint aquesta afició
com un treball que “dóna vida, és gratificant i és un gaudi per als sentits”. Finalitzats els parlaments, Pou i Salvà van lliurar
un diploma a l’entitat en reconeixement
de la seva tasca de practicar i transmetre
aquesta disciplina artística mil·lenària. Tot
seguit, Puig va repartir un obsequi, record
del 25è aniversari, a cadascun dels socis.
La vetllada va concloure amb un refrigeri

per a tots els convidats. La commemoració del 25è aniversari va continuar durant el dissabte a la nit amb un concert
de jazz, obert a tothom, que va omplir
la Sala Cultural amb l’actuació del quintet Dulsat-Dotras-Montero, i va finalitzar
amb un refrigeri per a tots els espectadors. Diumenge al matí, l’entitat va oferir
un taller dedicat a introduir els infants en
l’art de treballar els bonsais.
El dissabte 25 de març, la demostració
realitzada a càrrec del mestre Juanjo
Pardo, conservador dels bonsais del
Jardí Botànic de Barcelona, per ensenyar als assistents com es treballa un
bonsai, va concloure els actes commemoratius de l’entitat, que van gaudir
d’una important participació.
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Més de 400
inscrits a la
28ª edició
de la Cursa
Popular
de Caldes
d’Estrac
405

atletes es van inscriure aquest
any a la 28a edició de la Cursa Popular de
Caldes d’Estrac. La competició, organitzada per l’Ajuntament de Caldes, amb el
Centre Atlètic Laietània i Champion Chip,
va tenir lloc el diumenge 5 de març i un
cop més es va viure amb el bon ambient
esportiu que caracteritza la prova.
A les 10h del matí el gemec de la botzina i
una pluja de confetis van posar en marxa
les cames dels esportistes que van realitzar el recorregut ja consolidat d’aquesta
cursa: un circuit de 10km que passa per
les 4 viles d’Arenys de Mar, Sant Andreu
de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i
Caldes d’Estrac. Segons els organitzadors,
no es va produir cap incident important i
dels 405 inscrits, 356 van aconseguir arribar a la meta.

El bon temps i un bon
ambient esportiu van
caracteritzar tota la jornada
L’entrega de premis es va iniciar a les
11:30h del matí, i Rosa Pou, alcaldessa de
Caldes, juntament amb els regidors David
Salvà, Òscar Baró i Joan Baró, van ser els
encarregats de lliurar-los.
Un cop més, des de l’Ajuntament de Caldes es vol agrair a tots els corredors que
van fer possible la competició, així com
a les persones implicades en les tasques
d’organització dels punts d’avituallament,
de la gestió del pavelló poliesportiu, el
lliurament de regals, o els massatges
oferts per l’empresa concessionària del
Balneari Caldes d’Estrac. D’altra banda

també cal destacar la feina de la Creu
Roja, que va estar present durant tota la
competició.

Carles Montllor, guanyador
de la 28a edició de
la Cursa Popular
Amb un temps de 32 minuts i 12 segons,
superant el temps de l’edició passada que
va ser de 33 minuts i 47 segons, Carles
Montllor, del Club La Sansi, va aconseguir
fer-se amb el primer lloc de la classificació
de la Cursa Popular de Caldes d’Estrac.
El segon classificat va ser Daniel Baena,
amb un temps de 33 minuts i 9 segons i
el tercer classificat va ser Alejandro Martínez, del CM Sígueme, amb un temps de
33 minuts i 24 segons.
En la categoria femenina van ser Vanessa
Olmos, del Club CN Caldes amb un temps
de 41 minuts i 18 segons; Cristina Pastor,
del CT Esportrissim amb un temps de 41
minuts i 30 segons, i Carme Ballesteros,
del Ciesc Domingo Catalán, amb un temps
de 42minuts i 4 segons, les que van fer-se
amb les tres primeres posicions.
Com ja és habitual, a més de les categories freqüents es van atorgar premis als
esportistes més veterans de la competició:
Isidre Ferrer, de 81 anys, i Anna Gázquez
de 73. També es van lliurar premis als primers classificats de les quatre viles participants. De Caldes d’Estrac, els primers van
ser Carles Casanova, Club Sbr Open Team,
i Ana Ruiz, Club Mestral; de Sant Andreu
de Llavaneres, Alex Sixto; d’Arenys de Mar,
Òscar Piquera, Club
Born to Run, i Teresa Martín; i de Sant
Vicenç de Montalt,
Òscar Bas i de Corredors.Cat, Eva Sans.
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PATINATGE

El grup Xou
Petit del CPA
Caldes d’Estrac
obté la 3a
plaça a la Copa
Espanya

En el seu primer any com a

grup Xou Petit, les patinadores del grup, Lídia Arroyo, Mar
Busquets, Sara Jané, Aitana de
la Fuente, Sandra Casals, Mireia
Vallès, Maria de la Fuente, Mireia Planchart, Melanys Buele,
Marta Ríos i Paula Martín han
obtingut la 3a plaça després
d’una excel·lent actuació amb
força i coordinació a la Copa
Espanya (ara Trofeu Alcoi) celebrat el passat 25 de març.

CAMPIONAT BARCELONA
SOLO DANCE
En el Campionat de referència
les patinadores del Club Patinatge de Caldes d’Estrac han
assolit el pòdium. La Paula
Fontrodona ha obtingut la 3a
plaça en la categoria sènior
en el seu primer campionat
d’aquesta modalitat. La Marta Poch ha assolit la 2a plaça
en la categoria júnior amb

CAMPIONAT D’ESPANYA
FIGURES OBLIGATÒRIES

uns excel·lents balls tant en
el lliure com en el style dance.
Finalment la Paula Falo ha obtingut la 2a plaça en categoria
juvenil amb molt bones danses i ball lliure. Des del club es
felicita totes les patinadores
que ja s’estan preparant per al
Campionat de Catalunya que
es farà a Figueres.
El club destaca també el treball del tècnic Miquel Quintana que ha aconseguit obtenir
aquests bons resultats.

Intensa jornada d’handbol
al Pavelló Poliesportiu

El 25 de març, el Pavelló Poliesportiu va acollir la primera Jor-

nada de Seleccions Escolars, amb la presència de jugadors de
l’Escola Meritxell de Mataró, l’IES Esteve Albert de Sant Vicenç
de Montalt, l’IES Llavaneres, i jugadors del cadet masculí.

Tots els participants van poder gaudir d’una divertida jornada lúdica i amistosa que va reunir tots els nois i noies que
havien rebut classes d’handbol per part dels entrenadors del
Club d’Handbol Llavaneres Maresme durant el curs escolar. La
vetllada va concloure amb un berenar de germanor on no va
mancar el bon ambient.

La Daniela Maria ha obtingut
la 4a plaça en el Campionat
d’Espanya. Unes petites errades causades pels nervis
en la figura final van fer que
no aconseguís la 2a plaça que
tenia al seu abast. Tot i així la
patinadora va oferir un gran
campionat i una excel·lent
actuació. Cal destacar que ha
obtingut plaça per participar
en la Copa Alemanya de finals
de maig, on tornarà a lluitar pel
calaix més alt del pòdium. Una
cloenda a la temporada brillant
d’una patinadora brillant, on
també cal destacar la feina de
la tècnica Carla Torrell.

El sènior masculí puja a 2a catalana
L’equip sènior masculí d’handbol del Llavaneres-Caldes d’Estrac
de 3a catalana va guanyar a la pista del Sant Andreu el passat 5
de març i va aconseguir així l’ascens a 2a catalana, tot assolint el
seu principal objectiu quan encara falten set jornades per acabar
el campionat.
Segons el club, l’equip va assolir els 33 punts igual que el Sesrovires B, una quantitat a la qual només pot arribar el Molins B i degut
a que pugen tres equips directament, l’ascens ja s’ha fet efectiu.
El club destaca a més que en el partit contra el Sant Andreu van
jugar set jugadors amb fitxa del 4a catalana, una situació que
d’entrada podria haver dificultat el partit però no ha estat així, i
si la primera part es va tancar amb un 14-17, al final del partit la
victòria va ser de 19-32.

21

actualitat esports ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PETANCA

El Club de Petanca de Caldes d’Estrac
celebra el Torneig de Setmana Santa
36 jugadors van participar al Torneig de Setmana Santa

de Caldes que es va celebrar el divendres 14 d’abril a les
pistes del municipi. El campionat es va iniciar a les 10h del
matí i va finalitzar a les 13h.
Per categories, els guanyadors van ser en el grup A: Moisés, Ana H i Isa; en el grup B: Otero, Montse García i Aurora,
i en el grup C: Ángel, Santiago i Lola.
Un cop finalitzada la trobada, es va fer el lliurament de
premis als participants que en aquesta ocasió va consistir
en un lot de productes gastronòmics de qualitat, a més de
sortejar un lot especial.

AIKIDO

Antonio Martín 6è Dan Aikikai
imparteix un curs d’aikido a Caldes

Tuna Race Balfegó
Caldetes

El pròxim 18 de juny les platges de Cal-

detes acolliran la primera edició de la Tuna
Race Balfegó, una prova de natació en
aigües obertes que forma part d’un circuit de tres proves. La de Caldetes serà
la segona parada, després de passar per
l’Ametlla de Mar i a uns mesos d’arribar a
Lloret de Mar al setembre.

Aikido Estrac amb el suport de l’ACAC (Associació Cultural AIKIKAI de Catalunya) i

l’Ajuntament de Caldes van celebrar el 3 de març un curs de formació en l’aikido de
la mà d’Antonio Martín, 6è Dan Aikikai, en el que van participar unes 60 persones.
La formació es va dur a terme en el Pavelló Municipal de Caldes d’Estrac d’11h a 13h
i de 17h a 19h.
Aikido Estrac és una de les associacions esportives de Caldes més actives i durant
aquest curs ja han organitzat vàries jornades amb èxit com la trobada juvenil d’aikido
que es va celebrar a Sant Vicenç de Montalt durant la tardor.
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La Tuna Race Balfegó, impulsada per l’empresa Balfegó, té l’objectiu de ser un esdeveniment obert que s’adapta a les necessitats de tothom. És per això que ofereix
una prova de recorregut llarg, de 4km, i
una altra de distància curta, de 1,5km. Una
aventura plena d’emocions per endinsar-se en el món de l’esport i de la natació.
Descobreix l’essència Tuna Race Balfegó!
Inscripcions obertes a www.tunaracebalfego.com

ACTIVITAT DESTACADA!
Vida familiar
Jenn Díaz
(NOVEL·LA)

Barcelona: Proa, 2017.
Les històries de Jenn Díaz esclaten en la quotidianitat més
pròxima: una nena que se separa de la seva mare com ho
faria d’un amant, l’adolescent
que viu el primer amor i la
primera mort alhora, la mare
sola davant el nen amb por, la
noia que no entén la germana
que ja no viu a casa, una festa
d’aniversari, la nòvia secreta
del pare... D’aquests personatges familiars, l’escriptora en capta els
instants on es produeix una ruptura, una ferida, una il·luminació. Amb
una escriptura a cau d’orella, fa un mapa de les relacions de família,
l’herència emocional que salta de generació en generació, la incomunicació diària i també la inseguretat davant d’una vida que de vegades
ofereix massa camins.
Jenn Díaz (Barcelona, 1988) és autora de Belfondo (2011), El duelo
y la fiesta (2012), Mujer sin hijo (2013), Es un decir (2014) i, en català,
Mare i filla (2015). La seva primera novel·la va ser traduïda a l’italià, i
Mare i filla ho serà al polonès pròximament. Col·labora amb Catorze.
cat, Jot Down i El Periódico.

Dissabte, 20 de maig. 18:30h. Biblioteca Can Milans
Presentació del llibre “Construïm Biocivilització”
i conversa amb Sandra Campos, editora del llibre
El dissabte 20 de maig a les 18.30h, a la Biblioteca Can Milans,
es realitzarà una xerrada amb motiu de la presentació del llibre
“Construïm biocivilizació, cap a un nou paradigma de convivència
planetària”. La presentació serà a càrrec de la seva compiladora,
Sandra Campos, directora de l’Associació IMAGO que recentment ha
obert la seva delegació al municipi de Caldes d’Estrac.
El llibre, publicat per l’editorial Icària i esgotat pràcticament en la seva
primera edició, és un recull de les principals ponències realitzades
durant el 3r Seminari Internacional de Paradigmes de Convivència
Planetària, organitzat per l’Associació IMAGO Catalunya a Barcelona,
i que giren al voltant de la idea de construir col·lectivament una
civilització conscient a partir de canvis concrets com a persones,
ciutadans i consumidors, és a dir, un nou model de convivència que
té per essència la xarxa de la vida, que ha de ser respectada, cuidada i
preservada en totes les seves manifestacions: l’ésser humà, els animals,
la natura, i el planeta Terra, la nostra única llar.
Trobareu més informació a www.imagocatalunya.org
i a www.biocivilizacion.org
Us hi esperem!
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l’ajuntamentinforma––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El Govern local
compensarà l’increment
extra de l’IBI si no pot
aplicar el 2% anunciat
Malgrat haver anunciat que l’increment de l’Impost

de Béns Immobles (IBI) per a aquest 2017 seria del
2%, Caldes d’Estrac es veu obligat a aplicar un augment cinc punts per sobre a causa d’un error administratiu que han tingut diversos municipis més, com a
mínim, en l’àmbit de Barcelona.
El Govern municipal, però, no comparteix aquest fet
i ha decidit compensar aquest increment, derivat de
l’excepcionalitat de tenir un govern en funcions del PP
a l’Estat espanyol, fins a finals del 2016, i que ha comportat que el calendari habitual s’hagi vist modificat i
no s’hagi pogut aplicar el coeficient corrector definit
per l’Ajuntament per a aquest any, en malinterpretar
els terminis legals.
L’equip de govern ha realitzat les gestions necessàries
amb la Diputació de Barcelona per demanar que es
pugui dur a terme el coeficient que l’Ajuntament tenia previst. La resposta, però, ha estat com a la resta
de poblacions afectades: negativa. Malgrat tot, i com
deixa clar el regidor d’Hisenda caldenc, Òscar Baró:
“seguirem treballant conjuntament amb les altres
poblacions afectades per resoldre una situació que
entenem és compensable també administrativament”. Baró afegeix que “en el cas que no es pugui
aplicar el 2% previst, durant els propers dos anys,
fins el 2019, l’Ajuntament es compromet a compensar l’increment no desitjat perquè la ciutadania no
pagui més del previst”.
La voluntat del Govern municipal era aplicar un increment del 2%, el 2017; de l’1,5%, el 2018; i de l’1%, el
2019. Per a mantenir aquest global i no superar-lo, la
suma dels rebuts de l’IBI per al període 2017-2019 no
variarà, i s’aconseguirà aplicant una rebaixa extraordinària al rebut de l’IBI, el 2018.
A tall d’exemple, si un veí va abonar 500€ d’IBI l’any
passat, aquest 2017 el rebut serà de 535€; el 2018 de
502,65€ i, finalment, el 2019 de 512,8€.
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L’equip de govern tanca
l’exercici econòmic del
2016 amb un resultat
pressupostari positiu
de 499.841 euros
Durant el Ple celebrat el 27 de març també es va
presentar l’informe d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat
financera i regla de despesa

E

n dades generals l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha liquidat l’exercici econòmic del 2016 amb un estalvi net, i un romanent de tresoreria i un resultat pressupostari positiu.
El resultat pressupostari ha estat de 499.841€, amb un romanent de tresoreria de 1.191.832€, per sobre de l’exercici econòmic del 2015 que es va tancar amb un resultat pressupostari
de 299.120€, i un romanent de tresoreria de 949.707€.
Cal destacar que el deute públic de l’Ajuntament és de
3.797.680€ que sobre els ingressos corrents de 4.607.518,86€,
implica un percentatge de deute del 83%. Un percentatge
inferior al del 2015 que era del 99,30%. En valors absoluts,
el deute s’ha reduït dels 4.287.016€ del 2015, a 3.739.008€
el 2016. D’altra banda, el deute a proveïdors també s’ha vist
rebaixat dels 958.126€, al finals del 2015, als 410.717€ de finals
de 2016. I el període mig de pagament a aquests, va disminuir
dels 130 dies a finals del 2015, als 44 dies a finals del 2016.
El regidor d’Hisenda, Òscar Baró, va explicar que havia estat
necessària una contenció de la despesa i que, a diferència
dels darrers anys, el pressupost del 2016 que es liquida és
net (no hi ha despeses sense consignació). L’estalvi brut
(la diferència entre ingressos i despeses corrents) ha augmentat dels 454.980€, el 2015, als 922.501€, el 2016.
L’equip de govern va donar compte del tancament de l’exercici
econòmic del 2016 durant el passat Ple del 27 de març.

Quina pregunta li faries a l’equip de govern?
Ara pots fer-ho. Formula les teves preguntes a l’equip de
govern i envia-les a l’OAC o al formulari que trobaràs al
web municipal a partir del 15 de maig. Les respondrem en
la pròxima edició del butlletí municipal Portada.

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

L’Apunt
econòmic
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337.693,51 €

25

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, MÓN SÀ
i PERRUQUERIA MJ
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Els tentacles
convergents
Cansats dels despropòsits i la
poca vergonya del grup municipal
convergent. Després d’omplir els
comptes de deute, el despatx de
contenciosos, les pàgines de la revista
municipal de mentides i els ciutadans
de promeses falses, es veuen amb cor
de portar a terme des de l’oposició
una política absolutament interessada
que menysté els interessos de Caldes
d’Estrac i la seva gent. Ha arribat
el moment d’obviar comentaris
maliciosos i manipuladors i començar
a fer les nostres pròpies preguntes
als responsables de l’antic equip de
govern. De què ens ha servit una EPEL
en un poble de menys de tres mil
habitants que no arriba al quilòmetre
quadrat? Quin és el resultat? Què
ha passat amb la concessió dels
antics banys municipals? I amb la
de les plaques fotovoltaiques? Qui
assessorava, i assessora encara, a
uns i altres? A canvi de què? Quin és
l’origen dels cartells “fantasma” que
apareixien abans de les eleccions
als balcons del camí Ral amb
l’anunci d’una propera construcció
d’habitatges socials? Quant temps
fa que saben que el cementiri cau? I
que cau la Fundació Mercedes Torras?
Quant temps fa que saben que el
Parc Muntanyà està malalt? Què feien
per resoldre tots aquests assumptes
urgents? Amb quins diners jugaven a
ser déus? Tan llargs són els tentacles
convergents per posar entrebancs
polítics a temes de màxima
transparència com la sol·licitud de
canvi d’usos, tècnicament impecable,
que ha estat aprovada definitivament
pel Departament d’Urbanisme i
que no pot ser executada per una
denúncia del Sr. Joaquim Arnó? Quin
benefici aporta aquest fet a Caldes?
I als convergents? Pot donar lliçons
el partit del 3%? O era 4%? Quina
relació ha tingut l’Ajuntament de
Caldes amb empreses de consultoria
relacionades amb el cas Púnica?
Quant costa un semàfor vermell a
La Vanguardia? I qui el paga? A quina
reunió van decidir que no n’hi havia
prou amb desprestigiar els polítics
que són al govern i calia iniciar una
ofensiva contra els treballadors per
desmantellar l’Ajuntament? Qui és
el seu cap pensant? Com deia el
gran Estellés “Hi haurà un dia que no
podrem més i llavors ho podrem tot”.

La història es
repeteix, amb les
males pràctiques…
Fa uns dies sortia a la premsa,

a través d’un diari conegut, la
informació d’haver estat imputats
per ús fraudulent de llistes electorals
dos regidors socialistes de Caldes
(els quals encara no havien rebut
notificació personal de cap denúncia
al sortir aquesta) i la secretària. Es
dóna el cas que un dels esmentats,
ni tan sols era a Caldes el dia de
les eleccions generals J-16, per
la qual cosa difícilment hauria
pogut fer ús, ni “fraudulent” ni
no, d’unes llistes que s’entreguen
en el col·legi electoral a l’hora
d’obrir-lo, sense sortir del recinte.
Davant d’aquesta estranya situació,
els pressumptes denunciats s’adrecen
als Jutjats de Mataró, on després
d’una bona estona, amb la nostra
presència ens adrecen al Jutjat
núm. 3, on apareix un empleat
portant papers, entre els quals,
ara sí, trobem la denúncia fins
llavors desconeguda per nosaltres,
però coneguda per la premsa.
Fins aquí, els fets. Ara, les preguntes:
qui considera que l’ús públic del
cens electoral per al control de les
votacions per part dels apoderats
d’un grup polític és delictiu? En
base a què? Per què la denúncia
sembla no seguir el seu curs
normal, abans que aquesta no
arribi, primer, a la instància jurídica
apropiada i, segon, als denunciats?
Preguntes, per ara, sense resposta.
Darrerament notem un cert retorn
a les males pràctiques del passat:
interpretacions interessades o
recargolades, i fins i tot mentides,
a les què no es dubta a recórrer
com a part de les velles tàctiques
de manipulació, ens fan recordar
temps que crèiem passats. No sabem
si l’objectiu n’és la desqualificació
gratuïta, la provocació a entrar en
noves disputes, etc. Respectem
massa els ciutadans als què servim
com per perdre la serenitat a les
primeres mostres de nerviosisme de
l’oponent. Ara bé: ens han denunciat
i la nostra obligació i el nostre dret
és defensar-nos. La nostra decisió és
ferma: mantindrem fins a l’últim dia
una manera de fer clara, correcta i
objectiva, amb fets demostrables,
sense escarafalls ni trampes, amb
un tarannà respectuós envers
la llei com no podria ser d’altra
manera, però també amb respecte
a nosaltres mateixos i a la veritat.

PARC MUNTANYÀ:
LA TALA DELS
PINS MALALTS JA
TARDA MASSA i POT
COMPORTAR QUE SE
N’HAGIN D’ELIMINAR
MÉS DELS PREVISTOS
CdE, 21.04.2017.- La tan anunciada
TALA dels pins malalts del PARC
MUNTANYÀ, encara no ha començat.
La Regidoria de Medi Ambient
que presideix MIQUEL GONZÀLEZ
(PSC) ho ve proclamant des de
finals de febrer però per ara, no
hi ha cap senyal que faci suposar
que els treballs començaran
de manera immediata.
No es una qüestió menor, ni d’un
problema de calendari. Es tracta de
que si no s’actua immediatament, ja
no hi haurà qui pari la propagació
de la malaltia a la resta dels arbres
del parc. Segons tots els estudis, la
TALA s’ha de fer a l’HIVERN, quan
l’escarabat “Tomicus” dorm dins
l’arbre malalt a l’espera del bon
temps (VEURE NOTÍCIA TV3).
Per això, a molts boscos del Maresme
ja s’ha actuat i s’ha pogut eliminar
els arbres malats i alhora l’insecte
culpable de la malaltia, que és
el que més importa. És l’única
manera possible d’evitar que,
quan desperti, comenci a atacar
altres arbres fins llavors sans.
Malauradament al PARC MUNTANYÀ
no s’està actuant així, malgrat els
informes i les advertències dels
experts. Sobren les excuses quan es
tracta d’una qüestió tan primordial.
El temps per a FER BÉ la TALA
i ELIMINAR l’ESCARABAT
probablement ja s’hagi esgotat i no
sembla que això preocupi massa el
Govern Municipal i l’Àrea de Medi
Ambient del Sr. GONZÀLEZ. La
seva INACCIÓ i passivitat els farà
RESPONSABLES de la propagació
de la plaga i de que la tala de pins
hagi de ser més extensa que la que
s’havia calculat a finals del 2016.

http://www.ccma.cat/324/
una-plaga-descarabats-deixa-enescac-i-mat-els-boscos-de-pi-delmaresme/noticia/2742887/

AGENDA D’ACTIVITATS DELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2017

MAIG

1

Dilluns

A les 7 matí, al passeig dels
eucaliptus
Sortida organitzada a veure
la Passió d’EsparrEguera
Preu: 53 euros
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat

3

Dimecres

A les 10 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Els ALUMNES de P5 visiten
la biblioteca
Pròximes visites:
Dimecres 10: Alumnes de P4
Divendres 12: Escola Bressol
Dimecres 17: Alumnes de P3
Dimecres 24: Alumnes de 6è
Tertúlia literària amb
l’escriptor Pep Blay sobre el
seu llibre “Gotholàndia”.
Divendres 26: Alumnes de 1er
Dimecres 31: Alumnes de 2n
Organitza: Biblioteca Can Milans

6

Dissabte

A les 6 tarda, a la Fundació
Palau
Exposició “Escoles
d’altres mOns”
Del 3 al 29 de maig. De
dimarts a divendres, de
10:30h a 14:00h; de dijous a
diumenges, també de 16:00h
a 18:00h.
Organitza: Àrea d’Educació Ajuntament de Caldes d’Estrac
en col·laboració amb la
Fundació Palau

7

Diumenge

A les 12 migdia, a l’esplanada
Can Muntanyà
L’Escola Mou Caldes
Passejada lúdica i solidària
oberta a tothom i dinar a
l’esplanada
Organitza: Escola Sagrada
Família, Ampa i Ajuntament
de Caldes d’Estrac

12

Divendres

A les 10 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Els nens DE l’Escola
Bressol visiten la
biblioteca
Organitza: Biblioteca Can Milans
A les 6 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Hora del Conte “Núvols,
estels i contes del cel”
A càrrec d’Alma i la mar de
contes
Organitza: Biblioteca Can Milans

13

Dissabte

14

Diumenge

A les 7 tarda, a la Sala Cultural
Mostra literària. Hora
del conte i lliurament
de premis
Organitza: Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

De 9 matí a 3 tarda, a
l’Esplanada de Can Muntanyà
Mercat de Segona Mà
Organitza: Àrea de Promoció
Econòmica
A les 12 migdia, a la Torre Verda
Fotografia oficial de la
Generació 2016
Donem la benvinguda als
nadons nascuts a Caldes
d’Estrac durant l’any 2016
Organitza: Àrea de Joventut

17

Dimecres

Actes commemoratius
amb motiu del Dia
Internacional contra
l’Homofòbia
Consultar programació al web
municipal

18

Dijous

A les 9 vespre, a la Fundació
Palau
Jornada de portes
obertes per la celebració
del dia internacional
dels museus

19

Divendres

A les 7 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Acte de cloenda del
programa “Voluntariat
per la llengua”
Organitza: Biblioteca
Can Milans i Centre de
Normalització Lingüística del
Maresme

20

Dissabte

A 2/4 de 7 tarda, a la
Biblioteca Can Milans
Presentació del
llibre “Construïm
Biocivilització” i
conversa amb Sandra
Campos
Organitza: Biblioteca Can Milans
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Diumenge

Dia de la Diversitat
Cultural
Consulteu la programació al
web municipal
Organitza: Àrea d’Educació i
de Joventut

26

Divendres

27

Dissabte

A les 6 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
“Mama, papa, llegiu-me
un conte”, A càrrec de
Myriam Lira i Marta
Teixidó
Organitza: Biblioteca Can
Milans

De 5 tarda a 11 nit, al Parc Joan
Maragall
Fira Animal Natural
Organitza: Àrea de Promoció
Econòmica i Turisme

JUNY

5

Dilluns

9

Divendres

Actes commemoratius
amb motiu del Dia
Internacional del Medi
Ambient
Consultar programació al web
municipal

Fundació Palau
Exposició dels alumnes
de l’escola
Des de P3 a 6è curs. Es podrà
visitar del 9 fins al 14 de juny.
Organitza: Escola Sagrada
Família i Fundació Palau

10-11
Dissabte - Diumenge

Eco-fira Aqua Calida
Consulteu tota la programació
al web municipal
Organitza: Àrea de Promoció i
Turisme de Caldes d’Estrac
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Diumenge

A les 9 matí, a la platja de
Caldes d’Estrac
Tuna Race Balfegó
Caldetes
Preu: 36 eur / 16 eur
Organitza: CIMA Dynamic
Festa Anual de l’Agrupació
de Pensionistes
10 matí: Vol de campanes
11 matí: Missa a la Capella del
Carme
12 migdia: Sardanes al Parc
Joan Maragall amb cobla
“Canigó”
2 migdia: Trasllat a restaurant
Turó del Sol
En acabar ball i música en viu
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i 3ra Edat
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Divendres

Activitats de Sant Joan
Arribada de la Flama
i encesa de la foguera
popular
Pròximament al web
municipal tots els detalls de
la jornada

A les 10 nit, a la Sala Cultural
L’agrupació de
pensionistes celebra la
revetlla de Sant Joan
Amb música en viu, coca i cava
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i 3ra Edat

CURSOS I TALLERS
INformàtica per a Gent Gran
Tots els dimarts fins al mes de juny. Horari: de 16 a 17h a la
Fabriqueta. Inscripcions a Servei Socials: 93 791 15 42
Organitza: Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Música en famÍlia
Tallers familiars on a través de jocs, cançons i activitats
introduïm la música en la vida dels infants més petits.
La música ens ajuda a relacionar-nos, a compartir, a jugar...
Potencia la concentració, la memòria, el ritme i la
coordinació.
Places limitades! Inscripcions a l’Escola Bressol Municipal:
93 791 11 06
Dies 2, 9, 16, 23 i 30 de maig, de 17:00h a 18:00h
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 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 bonsAis
Els dimecres a partir de les 20h a la “Caseta dels Bonsais”.
Organitza: Amics del Bonsai
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cant Coral
Taller de Cant Coral (nivell 1) - Inscripcions a l’Àrea de
Cultura: cultura@caldetes.cat Dies: 5, 12, 19 i 26 de maig.
Hora: de 20h a 22h, a la Sala Cultural
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Taller de rap i rima Antiracista amb Pau Llonch
Del 12 al 21 de maig. Dies 12, 15 i 19 de maig, de 17:30h a
19:30h i diumenge dia 21 de maig, actuació final.
Organitza: Àrea de Joventut
Fe d’errades
A la pàgina 13 de l’anterior Portada (num. 246)
On estava escrit: “Els vikings de Caldes” va endur-se el premi a la millor
carrossa al que corresponien 200 euros, «Tocats del bolet» van guanyar el
premi a la millor comparsa, de 150 euros”
Correspon:
“Els vikings de Caldes” va endur-se el premi a la millor carrossa al que
corresponien 150 euros, «Tocats del bolet» van guanyar el premi a la millor
comparsa, de 200 euros”
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Núria Serra, presidenta
d’Arrels Cultura, associació
cultural i mediambiental

C

onèixer és estimar! Així ho afirmen,
i d’aquesta manera s’inicien els records,
els desitjos i la narració de com va
començar a créixer una entitat moguda
per la inquietud de comprendre la
història, viure la natura i promoure
la cultura de Caldes d’Estrac. Però si
haguéssim de destacar alguna de les
seves qualitats, diríem que Arrels Cultura
es caracteritza pel seu compromís amb
el futur d’aquesta terra, que si coneixes,
no pots deixar d’estimar.
Carme Buxalleu, Jaume Viader, Mercè Artigas, Francesc Vila i
Núria Serra mostrant els punts de llibre editats per Sant Jordi

Com definiríeu “Arrels Cultura”?
És una entitat formada per gent que
s’interessa pel poble. Podríem dir que
tot va començar per la curiositat de
conèixer els orígens de Caldes d’Estrac, i
això ens ha portat a àmbits tan diferents
i complementaris com són la història,
l’arqueologia o el medi ambient.

Quan va sorgir l’entitat?
Arrels Cultura es va constituir com a
associació el 1994 arran de la publicació
dels dos volums de llibres “Fotografies
antigues de Caldes”, que vam realitzar
gràcies a la col·laboració de particulars
que van aportar imatges i documents.
Però abans del 1994, podríem dir que
l’entitat existia de manera informal.
La botiga Arrels era un motor de
cultura i un punt de trobada entre
persones de diferents àmbits. D’aquí
que escollíssim aquest nom que ja era
conegut entre els veïns del poble.

En quin punt es troba l’entitat avui dia?
Actualment hi ha implicades més de
25 persones entre els membres de
l’associació i els voluntaris, i treballem
en dos àmbits, d’una banda en el
Dipòsit Documental Provisional (DDP)
de l’Ajuntament, i de l’altra en activitats
relacionades amb el medi ambient.

Contacte: Arrels Cultura
Tel.: 639 979 356
(10 a 13.30h i 17a 20h) de
dilluns a divendres
arrelscultura@catmail.pro
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Quina és la finalitat última del
Dipòsit Documental Provisional?
Que els caldencs puguin accedir a l’arxiu
i que sigui una eina efectiva de recerca
per a qualsevol persona interessada
a conèixer la nostra història sota
l’assessorament de l’Arxiu Comarcal i del
seu director Alexis Serrano. Per això cal
fer una tria, ordenació i condicionament
dels documents que rebem de les
donacions privades d’associacions i de
particulars. I amb aquesta il·lusió ens
reunim cada dijous entre les 17h i les 21h,
a l’espai previst per a les entitats, just
a sobre del nou Magatzem municipal.
I respecte al medi ambient?
Hi ha tres espais de Caldes que volem
promocionar i acostar a tots els veïns i
veïnes de Caldes: el Parc Muntanyà, la
façana litoral i la Torre dels Encantats.
Comencem pel primer:
el Parc Muntanyà.
Cal que la gent el conegui i se’l faci
seu perquè és un lloc que demana ser
recorregut amb els cinc sentits alerta:
tenim amfibis, ocells, plantes, però encara
estan per descobrir per a la majoria dels
caldencs. D’aquí que totes les activitats
relacionades amb el parc que organitzem
tinguin una vessant educativa.
Quina és la prioritat del
parc actualment?
Des del nostre punt de vista, ara és
imprescindible sanejar-lo degut a les
darreres afectacions que han patit els pins
a causa del “tomicus” i la sequera. Però
després de que es faci aquesta operació,
cal preguntar-se: Quin parc volem?
Una de les nostres biòlogues, Carme
Buxalleu, ha elaborat un extens projecte
per desenvolupar el creixement del parc
en diferents fases, que s’ha presentat a
l’Ajuntament amb el desig d’aconseguir
que el parc creixi de forma saludable
preservant tota la riquesa que conté.

Expliqueu la vostra mirada particular
sobre la façana marítima
Ens agradaria que es dediqués una zona
per a la flora i fauna autòctona. És a dir, que
es reservés la franja més pròxima al mar
per als banyistes, però que a l’altra franja
es deixés créixer la flora amb naturalitat.
D’aquesta manera aconseguiríem que les
arrels de les plantes formessin una xarxa
profunda que per ella mateixa fixaria
la sorra, evitant que els temporals se
l’enduguessin. Hi ha un programa de la
Comunitat Europea que promou aquest tipus
de projectes amb finançaments especials.
Recordeu alguna activitat que
us hagi quedat especialment
gravada a la memòria?
N’hi ha moltíssimes, des d’exposicions com
la que vam fer sobre el poblat ibèric de la
Torre dels Encantats, a fires, sortides, fins i
tot un còmic amb la història de Caldes. Una
de les més curioses va ser “Actínia” que
consistia en l’exposició de vuit aquaris amb
espècies vives que recreaven el seu hàbitat
natural: des de la superfície de l’aigua fins a
màximes profunditats amb zones de coral.
Quin és el vostre projecte sobre
la Torre dels Encantats?
Als voltants de la Torre dels Encantats,
declarada BCIN (Bien Cultural de
Interés Nacional), hi ha un jaciment
ibèric, l’ideal seria que s’obrís al públic
i es pogués visitar en dies puntuals
ja que és patrimoni històric.
Com seria el somni complet?
Tant de bo aquest turó que tenim aquí
estigués obert al públic i reunís, d’una
banda, el patrimoni natural que ofereix
el Parc Muntanyà amb tota la seva
riquesa, i de l’altra, el patrimoni històric
de la Torre dels Encantats, i al peu del
turó, el patrimoni cultural de la Fundació
Palau. I no ens oblidem de la façana
marítima, l’ideal per a nosaltres seria
que s’integrés en el projecte europeu
de protecció de l’entorn natural.

