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em donat la benvinguda a l’estiu amb la celebració de la nit de Sant Joan,
amb la tradicional arribada de la Flama del Canigó i encesa de la foguera
popular, el sopar popular, i la lluïda festa de l’Agrupació de Pensionistes. Ja ha
arribat el juliol, i amb ell esperem l’arribada de visitants i també de convilatans
amb residències que queden buides fora de l’època estival.
Aquest darrer mes, hem superat l’equador del mandat, i a finals d’aquest
complirem 18 mesos des de que el nostre equip de govern porta la gestió de
l’Ajuntament. És hora de fer balanç, d’informar del futur, i de seguir animant
a la participació de tots els que feu Caldes. Per això, aquesta és una edició
especial del Portada, que inclou una entrevista amb l’alcadessa per donar
resposta a les diferents preguntes rebudes per part dels vilatans. Per tot
això, i donat que només fa uns mesos vam canviar la política de distribució
d’aquest butlletí per qüestions de sostenibilitat, i molts habituals de l’estiu no
han tingut ocasió d’assabentar-se’n, hem volgut que aquesta edició puntual
sigui distribuïda per totes les cases de Caldes. Així, les següents edicions
seguiran amb la distribució habitual sota subscripció (sempre gratuïta), i en
punts habituals del municipi. Vegeu la página 30 per saber què cal fer per
rebre el Portada a casa.
El divendres 21 de juliol a les 19h, l’equip de govern farem una sessió
informativa i participativa per continuar responent les qüestions que ens
aneu plantejant i també les que surtin allà mateix. Recordeu que en qualsevol
moment ens podeu fer preguntes. En aquest butlletí us expliquem de nou com
fer-ho, i molts continguts dels quals en destacarem uns quants a continuació:
Hem viscut la primera edició de la Bio-fira Aqua Calida celebrada el mes de
juny, i hem quedat molt contents del resultat. Termalisme, salut, història i
gastronomia seguiran essent els eixos d’aquesta fira en noves edicions i posen
en valor el patrimoni de la nostra vila. Hem escollit aquest esdeveniment per
a les primeres planes d’aquest butlletí per reviure i fomentar aquest estil de
vida basat en el benestar, la salut i la sostenibilitat.
Ens plau informar-vos que abans de que comenci el curs escolar, finalitzaran
les obres de la segona fase de rehabilitació de l’Escola, finançades amb una
subvenció de la Diputació de Barcelona. Després dels corresponents períodes
de licitacions, i en estricte compliment de la llei, hem realitzat adjudicacions
de concessions en un mòdul del parc Joan Maragall, en una parada del Mercat
Municipal, així com en el servei de salvament de platges, aquest darrer només
per a aquesta temporada.
D’altra banda, després d’haver de donar moltes explicacions, hem pogut tirar
endavant l’actualització del PGOU en el sentit en què el vam plantejar des
d’un inici, i ha estat aprovat pels organismes competents sense cap esmena.
Trobareu més detalls en aquest butlletí, i sempre podeu preguntar a l’equip
de govern si us queda algun dubte!
Us animem a consultar l’agenda a la web municipal per conèixer les pròximes
activitats, i volem destacar-ne algunes: arriba el festival Poesia i + que tindrà
lloc del 6 al 16 de juliol, un any en el que es commemora el centenari del
naixement del poeta Palau i Fabre. També estem especialment satisfets que
tingui lloc la 2na Trobada de Jazz, al parc Can Muntanyà (22 de juliol), una
fira d’estiu al parc Joan Maragall (29 de juliol), i una altra a la riera de Caldes
(19 d’agost) coincidint amb l’edició estiuenca de les Tapes i Música al Mercat
Municipal.
L’equip de govern us desitgem un molt bon estiu!

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

@ajcaldetes
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La primera edició de
la Bio-fira Aqua Calida
de Caldes d’Estrac
posa l’accent en el
benestar, la salut i
la sostenibilitat

C

aldes d’Estrac culmina la que ha estat
la primera Bio-fira Aqua Calida amb
una àmplia programació que ha atret
visitants del Maresme i de diferents
punts de la província de Barcelona. El cap
de setmana del 10 i 11 de juny, el municipi
es va convertir en punt de trobada del
termalisme de Catalunya i d’iniciatives,
emprenedories i activitats orientades a
promocionar un nou estil de vida basat
en el benestar, la salut i la sostenibilitat.
També va ser una proposta lúdica per a
tots els públics amb espectacles sobre
la nostra història i on no hi va faltar una
gastronomia de qualitat.
Més de 30 expositors van omplir el centre del municipi, des del Mercat Municipal fins la plaça de la Vila. A més a més,
des de l’obertura de la fira, a les 16h del
dissabte, fins al seu tancament, a les 14h
del diumenge, es van dur a terme diferents activitats pensades per a famílies,
joves, grans i petits, amb certa inquietud
per acostar-se al món bio.

Fotografies de Victoria Cedro

El 10 i 11 de juny el
municipi va reunir
experts, empresaris i
institucions innovadores
en el foment d’un
estil de vida saludable
i respectuós amb
el medi ambient

Disciplines com el ioga, el taitxí, el pilates, l’aikido i el reiki van estar presents
a la bio-fira amb sessions de grup i demostracions obertes a tothom qui volgués conèixer els beneficis que aporten
a la vida quotidiana. Cal destacar la de-

mostració realitzada des de l’Associació
Aikido de Caldes d’Estrac, així com les
sessions de reiki a càrrec d’Espai Silenci,
les classes d’estiraments i consciència
corporal de Jon Ayúcar, o les conferències a càrrec de Jaume Galleguet i Àngels
Bueno sobre el taitxí, i de Sandra Campos sobre el reiki.
Així, un altre dels reclams de la fira ha
estat el cicle de conferències, on també
hem pogut gaudir de l’experiència de diferents experts com Sebastien Magniny,
naturòpata de Terrapia, Oriol Arnal, de la
Fundació Aqua Maris, o Griselda Marfà,
que va parlar de la dieta mediterrània. El
cicle de conferències es va tancar amb el
col·loqui “Experiències biocivilitzatòries”, coordinada i moderada per l’associació Imago Catalunya, delegació Caldes
d’Estrac on hi van participar: Cristian Sunier, de Som Energia, Arnau Vilardell, de
Som Mobilitat, Dolors Guillen, regidora
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Mataró, i Òscar Baró, regidor de ProSegueix a la pàgina 4 >>
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moció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Segons Òscar Baró: “ha estat un cap
de setmana molt intens i valorem positivament el resultat de la fira, on hem
de destacar la implicació de veïns, veïnes i entitats de Caldes que l’han fet
possible, així com dels organitzadors”.
Òscar Baró ha anunciat també que després d’aquesta primera aposta ja s’està
treballant per a una segona edició que
tindrà lloc l’any vinent.
D’altra banda, des de l’Ajuntament
també es vol destacar la bona feina
que ha fet l’empresa CatPatrimoni, a la
que es va encarregar la coordinació de
la fira, i la implicació de Sandra Campos, d’Espai Silenci.

Donem a conèixer la
cultura termal
Caldes d’Estrac es defineix com a Vila
Termal. Per això durant la Bio-fira Aqua
Calida, un dels eixos principals va ser el
termalisme. Durant tot el cap de setmana vam comptar amb la presència de
diferents balnearis catalans i el balneari
Caldes d’Estrac va obrir les seves portes
perquè tothom pogués conèixer les seves instal·lacions i la seva història.
A més a més vam posar sobre la taula
experiències tan enriquidores com les
que ens va portar Isidre Pineda, 1r tinent
d’alcalde de Caldes de Montbui, que va
parlar del passat, present i futur del termalisme, i de les estratègies turístiques
que s’han realitzat per fomentar el termalisme en diferents llocs del món com
Islàndia o Ourense, posant també com a
exemple la campanya realitzada a Caldes de Montbui que té com a lema “El
poble que bull”.

També va destacar la conferència de
Raquel Soler, metgessa i especialista
en hidrologia, que va fer una exposició
sobre els beneficis i les propietats de les
aigües termals.

Diumenge 11 de juny a les 13h, a més
del tastet gastronòmic, també es va fer
un vermut solidari per col·laborar amb
l’entitat Il·lusions Solidàries, dedicada a
la restauració i donació de joguines.

D’aquesta manera la Bio-fira Aqua Calida
va aportar una visió global del termalisme, oferint la possibilitat als visitants, no
només de conèixer la nostra cultura termal, sinó de viure-la en primera persona.

Des de l’Ajuntament es vol agrair a tots
els participants de la bio-fira i especialment als paradistes del Mercat Municipal, Can Piu Polleria, Carnisseria Anna

Una degustació amb
productes de proximitat,
de qualitat i saludables
El Mercat Municipal va obrir les portes dissabte 10 de juny a les 21h amb
delicioses tapes i pintxos dedicats als
paladars més exigents. La Big Band de
l’Escola de Música l’Oriola, de Sant Vicenç de Montalt, i el quartet de versions
Tangerine van completar la vetllada ambientant els afores del recinte amb un
recital en directe.
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Solà, Peixateria La Xarxa, Verdures
Mercè, als restauradors Soletico, La
Quadra del Mar, la Cassoleta, Verdura i Cultura i Tête à Tête, a la botiga
Món Sa i a l’entitat Il·lusions Solidàries, la implicació dels quals ha fet possible l’èxit de la vetllada. També volem
agrair la col·laboració de la Patricia Ramello en la decoració de la fira.

Història i llegendes
que prenen vida
Tant dissabte 10 com diumenge 11 de
juny els carrers del municipi van acollir
diferents espectacles i activitats infantils.
En primer lloc dissabte, a l’Espai de Contes i a càrrec de Xiulacontes, es va narrar
la Llegenda de la dona d’aigua de Caldes, una bonica història plena de màgia
que va captivar els infants de la família.
El diumenge es va oferir una altra sessió de contes; aquest cop basada en la
Llegenda de la Fàtima i en Busquets, els
personatges que han esdevingut els gegants de Caldes.
D’altra banda es van dur a terme espectacles com el Ball de les dones d’aigua, a
càrrec dels bastoners de Malla, basat en
les rentadores; i la dansa amb música i
aigua La reina de les encantades, a càrrec de LU’UM que va tenir com a escenari
l’emblemàtic safareig del nostre municipi.

La Colla gegantera de Caldes d’Estrac
també va participar amb una cercavila
des de la plaça de la Vila fins al Mercat
Municipal, que va donar pas a l’obertura
de les Tapes i Vermut del diumenge.
La Fundació Palau va acollir una exposició sobre l’estalvi i l’eficiència energètica, i va oferir portes obertes els dos dies
de la fira.
Cal destacar també les activitats infantils realitzades amb el suport de la
Diputació de Barcelona i pensades per
introduir els més petits en els valors de
la sostenibilitat i l’eficiència energètica,
com el joc Pedala amb energia, on es
podien fer granissats i crispetes amb
l’energia generada pedalejant amb una bicicleta.
Un exemple pràctic de
que amb un petit gest
es pot aconseguir un
món més sostenible.
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S’adjudica
la concessió
del mòdul
5-6 del
parc Joan
Maragall
La durada del
contracte comprèn
un període
de 4 anys

S

ernauta Eventos Singulares
és l’empresa adjudicatària de
la concessió dels mòduls 5 i 6
ubicats al parc Joan Maragall
de Caldes d’Estrac. El contracte s’ha formalitzat el 14 de juny
i tindrà una durada de 4 anys.

D’aquesta manera es tanca un
procés que es va iniciar després que el 7 de novembre del
2016 es procedís a la resolució
del contracte amb INVAC SP,
l’anterior empresa adjudicatària, per incompliment d’algunes clàusules que regulaven la
concessió. Va ser el 27 de març

del 2017 quan el Ple va aprovar per unanimitat el plec de
clàusules administratives que
regulen l’actual contractació,
i recentment s’ha aconseguit
formalitzar-ne l’adjudicació.
Segons el regidor d’Urbanisme, Miquel González, el concessionari anterior no havia

satisfet les liquidacions anuals, a més d’incomplir altres
clàusules. En aquest sentit,
González conclou que l’Àrea
d’Urbanisme ha pogut millorar una situació que s’hauria
d’haver resolt fa com a mínim
dos anys, durant el mandat de
l’anterior equip de govern.

L’equip de govern ERC/PSC finalitza
l’actualització del PGOU
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona publica l’acord d’aprovació definitiva al DOGC

L

a Comissió Territorial d’Urbanisme, en la sessió del 8 de juny,
ha donat per completa la condició d’eficàcia que incorpora el
text refós de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana
de l’article 23 de les normes urbanístiques pel que fa a les definicions dels usos segons la funció urbanística i publicarà l’acord
d’aprovació definitiva al DOGC.
La decisió de la CTU s’ha produït després de que el darrer Ple
ordinari celebrat per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac aprovés la
verificació del segon text refós de la modificació puntual abans
esmentada, que incorporava la memòria que justifica l’interès
públic de la modificació. Durant el Ple, el regidor d’Urbanisme,
Miquel González, va explicar que l’objectiu és adequar i actua-
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litzar a les necessitats actuals les definicions dels usos previstos:
“D’aquesta manera s’afavoreix el desenvolupament i l’ampliació
de les activitats econòmiques. Hi ha un ideari per a tot el poble.
Volem capacitar els propietaris perquè puguin oferir diferents
serveis en cases que fins ara estan buides. És una manera de
potenciar econòmicament el poble”.
La verificació es va aprovar amb els vots a favor d’ERC i del
PSC i el vot en contra de PDeCAT que va mostrar el seu desacord, exposant que només votarien a favor de la verificació si al
document constava una esmena on constés que la modificació
només afectaria el carrer Santema.

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

Nou avenç en
la rehabilitació
de l’Escola
Està previst que les obres
d’execució finalitzin abans
de que comenci el curs

C

om ja es va anunciar durant el mes de
novembre, les obres que corresponen a
la segona fase del projecte executiu general de l’Escola Sagrada Família es duran a terme durant el període vacacional,
i està previst que finalitzin abans de que
comenci el curs 2017-2018.
Les obres d’execució s’han atorgat a l’empresa Artífex i es duran a terme amb una
subvenció de la Diputació de Barcelona.
Aquestes actuacions contemplen des de
la rehabilitació integral de revestiments,
sanitaris i instal.lacions dels serveis, fins
al reforç de les plaques de revestiment de
façanes, la substitució de fusteries practicables, feines de manteniment d’elements

metàl·lics exteriors, i l’actuació de millora
del comportament tèrmic de l’edifici.
A més a més, des de la Generalitat també
s’aprofitarà el període vacacional per fer
la primera fase d’eliminació de material
de fibrociment al sostre de la part sud
de l’edifici, valorat en uns 60.000 euros.
Amb la finalització d’aquesta segona fase

s’aconseguirà un important avenç en el
projecte integral de rehabilitació del centre, del que ja s’havia executat la fase
inicial. Es tracta doncs d’una passa endavant per a la millora del projecte educatiu de Caldes d’Estrac, una fita que s’ha
aconseguit amb el treball transversal de
totes les àrees de l’equip de govern.

10 anys amb la
Bandera Blava
La platja dels Tres Micos
ha tornat a obtenir el
guardó de qualitat

É

s el desè any consecutiu que la platja
dels Tres Micos de Caldes d’Estrac obté la
Bandera Blava, el guardó de qualitat que
atorga l’Associació d’Educació Ambiental
i del Consumidor (ADEAC), basant-se en
criteris de qualitat agrupats en quatre
gran àrees: la qualitat de les aigües de
bany, la informació i educació ambiental,
la gestió ambiental i la seguretat, i els
serveis i instal·lacions.
Aquest any Catalunya ha aconseguit un
total de 95 platges, 9 d’elles al Maresme.
D’aquesta manera Caldes d’Estrac torna
a estar present en el mapa de destinacions turístiques de qualitat, gràcies a
la constància en el manteniment que es
duu a terme durant tot l’any.
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Proactiva serà l’encarregada del salvament i
socorrisme aquest estiu a les platges de Caldes
L’empresa va guanyar recentment el concurs públic on se li
adjudica aquest servei durant l’estiu del 2017

Proactiva serà l’empresa encarregada
de realitzar el servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Caldes des del mes de juliol fins a
meitat de setembre.

Fins ara Creu Roja tenia un conveni de
52.000 euros amb l’Ajuntament per realitzar aquest servei, tot i que englobava
altres feines que l’entitat realitza durant
l’any. Aquest 2017, i després que la pròpia Creu Roja fes temps que ho suggerís,
l’Ajuntament ha decidit separar els serveis en convenis diferents. Un per a la tasca de salvament i socorrisme al que s’han
destinat uns 32.000 euros, i l’altre per a la
resta de serveis que la Creu Roja dóna durant l’any per un import de 20.000 euros,
que es signarà en els pròxims dies.
En tractar-se, el de Salvament i Socorrisme, d’un servei que supera els 18.000
euros i que altres entitats poden oferir,
l’Ajuntament en compliment de la llei
i davant l’interès que des de 2016 han
mostrat diferents empreses de salvament, ha decidit treure a concurs públic
la licitació, a la que es van presentar la
Creu Roja i Proactiva amb ofertes molt
similars econòmicament. Finalment,
Proactiva ha estat la guanyadora en obtenir una millor valoració tècnica i oferint
10 dies més de servei. De cara al 2018,
es tornarà a obrir a concurs públic la licitació on hi podran optar les empreses
que ho desitgin.
Respecte al mòdul de la platja, en la
documentació precedent figurava que
l’Ajuntament cedia l’espai a la Creu Roja
per dur a terme les tasques de salvament
i socorrisme, però s’ha detectat que això
és erroni, en haver una concessió anterior

on la Creu Roja figura com a titular. És per
això que s’ha habilitat un mòdul perquè
Proactiva pugui realitzar el servei amb
comoditat.
Proactiva va sorgir fa 10 anys, i en el seu
recorregut destaca també la tasca social
que duu a terme a través de l’ONG Proactiva Open Arms especialitzada en el salvament de refugiats que arriben a Europa
fugint de conflictes bèl·lics, persecució o
pobresa.

Creu Roja a Caldes
d’Estrac, molt més que
salvament de platges
Fa més de 40 anys que la Creu Roja de
Caldes d’Estrac està present no només a
les platges de Caldes sinó també amb la
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seva important tasca social que desenvolupa al municipi i que passa desapercebuda per a molts vilatans. L’Ajuntament
té la voluntat de donar més visibilitat a
aquesta feina social i preventiva i de
seguir recolzant-la a través d’un conveni que aquest any quedarà estipulat en
20.000 euros, segons proposta de la pròpia entitat.
Segons Josep Maria Comas, referent tècnic de l’Assemblea Local de Caldes d’Estrac – Sant Vicenç de Montalt, fa 10 anys
que es fan tasques d’intervenció social
amb un equip de 20 voluntaris “per arribar on no arriba l’Àrea d’Acció Social”.
Entre aquestes tasques destaquen els
ajuts a la infància. Des de Creu Roja
s’atorguen beques menjador, es preparen
kits d’alimentació, es fan ajudes donant

actualitat
via
pública/serveis
urbans/urbanisme
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Carta dels
voluntaris
i les voluntàries
de Creu
Roja
Al poble de Caldes d’Estrac:
Ens dol comunicar-vos que finalment aquest any ja NO vigilarem les platges
de Caldes, com feia quaranta quatre anys que fèiem. Com sabeu, hi ha motius
administratius que van més enllà de les bones intencions i de l’acció altruista.
És una llàstima, com a institució no podem lluitar contra les empreses. Des de
la nostra institució prioritzem, per davant de tot, la qualitat i la seguretat dels
serveis que oferim.
Tot i que per a nosaltres no fossin estius fàcils ni refrescants, eren estius entretinguts i dinàmics, fent una labor d’ajuda al nostre poble. Es podria dir que la
majoria de joves caldencs han passat, un estiu o altre, fent de socorristes als Tres
Micos i al Kalima, sent així una activitat que alhora potenciava la socialització, el
respecte i la responsabilitat, des d’uns valors d’ajuda social. A banda de la tasca
de socors que realitzàvem, vam crear un grup molt maco, amb bon ambient i
companyonia. “Ens agradava poder ajudar les àvies del poble a baixar fins a la
sorra, carregant el seu para-sol, entre d’altres anècdotes que podríem explicar”.

Finalment, en la part més lúdica, s’han
facilitat 8 tablets a la gent gran del municipi de Caldes, que comparteixen i utilitzen per estar actius a les xarxes i comunicar-se amb els seus; s’organitzen
sortides, entre 5 i 6 a l’any, creant espais
de convivències amb altres assemblees
de la Creu Roja; i es fan tallers de manualitats.
A més d’aquestes dues vessants, Creu
Roja duu a terme les campanyes de
recollida de joguines per Reis en col·
laboració amb Serveis Socials, i la campanya de recollida d’aliments durant tot
l’any. També cal destacar que col·labora
amb l’Ajuntament fent el repartiment

Us agraïm també totes les mostres de suport, d’agraïment i bon tracte que d’anys
ençà hem rebut per valorar el nostre servei. Totes aquestes mostres d’afecte i
bones paraules que sempre heu tingut han donat sentit a la nostra tasca altruista i
desinteressada. Així, us agraïm haver-nos donat el plaer de poder vigilar la nostra
estimada platja. Malgrat no seguirem amb el servei de platges, continuarem fent
activitats i treballant per al poble, amb les persones que ens necessitin.
Gràcies Caldes!
Les voluntàries i els voluntaris de Creu Roja Caldes
d’Estrac – Sant Vicenç de Montalt
(Juny, 2017)

d’aliments del Fons Europeu cada 15 dies
durant tot l’any.
D’altra banda, també es fan ajudes més
específiques a les persones amb més dificultats econòmiques, per exemple, facilitant una targeta perquè puguin compar
al Bon Àrea, o gestionant convenis amb
les companyies de gas i aigua (en casos
extrems s’assumeixen els costos), i també ajudes al lloguer.

bolquers, i a aquells alumnes que tenen
beca menjador durant l’hivern, se’ls facilita una targeta per comprar al Bon Àrea
durant la temporada de vacances.
També s’ofereixen serveis d’atenció a
la gent gran. Es fan tasques d’acompanyament posant a disposició un cotxe
per poder portar les persones amb poca
mobilitat al metge o a fer les gestions necessàries en el dia a dia. D’altra banda, es
posen a disposició productes de suport
com cadires de rodes, llits elèctrics, grues, i estris per facilitar la seva autonomia,
com agafadors per al lavabo.
Altres serveis que s’ofereixen des de Creu
Roja és el d’un podòleg 3 cops a l’any, i es
fan acompanyaments perquè els cuidadors puguin descansar o fer encàrrecs.

Destaca també la seva tasca en els serveis preventius del municipi, cobrint els
esdeveniments més emblemàtics com el
correfoc, la Dormida, la cursa popular, etc.
Actualment la Creu Roja disposa de tres
espais: les oficines, situades a la 4a planta de l’Ajuntament, un magatzem situat al
carrer Baixada de l’Estació on hi havia les
antigues oficines de Correus, i un local per
celebrar els tallers al carrer de l’Església,
darrere de l’Ajuntament.
Totes aquestes activitats es desenvolupen gràcies a la col·laboració dels socis,
les subvencions de l’Ajuntament i l’IRPF
provinent de Madrid. Comas recorda que
sempre calen voluntaris i si algú està interessat a participar en algunes de les
activitats només cal que es dirigeixi a les
oficines de la Creu Roja a Caldes d’Estrac
obertes de 9 a 13h de dilluns a divendres.
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actualitat via pública/serveis urbans/urbanisme ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17 de maig, Dia Internacional
contra l’Homofòbia
A Caldes, camins de llibertat

L’

Ajuntament de Caldes d’Estrac es va sumar al Dia Internacional contra l’Homofòbia.
Aquesta vegada amb una sèrie d’actuacions simbòliques al carrer per denunciar els casos de discriminació i les agressions que avui en dia encara pateixen moltes persones
degut a la seva orientació sexual.
Ha estat la Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública la principal encarregada de coordinar les accions del Dia Internacional contra l’Homofòbia i, amb aquest motiu, s’han
pintat els colors de la bandera del col·lectiu LGTB al llarg de la Riera. Concretament a
l’alçada del Carreró, a l’esplanada de Can Muntanyà i al safareig. A més a més també s’ha col·locat la bandera LGTB a la façana de l’Ajuntament i s’ha preparat una il·
luminació especial per al vespre.
D’aquesta manera, amb imatges i accions més que amb paraules, és com des de
l’equip de govern es vol donar un missatge de recolzament al col·lectiu LGTB alhora
que denunciar-ne qualsevol tipus de discriminació.

actualitat salut –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El fum és
fatal

la jornada: “hi ha hagut molt
bona recepció per part de la
gent, i molts han preguntat
quins mètodes hi ha actualment que t’ajudin a deixar de
fumar”.

Caldes d’Estrac amb
la campanya del Dia
Mundial Sense Fum

Dimecres

31 de maig, Dia
Mundial Sense Tabac, l’Àrea
de Salut de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac es va unir a la
campanya de sensibilització
contra el tabac.
Des de les 10:30h fins les
12:30h a la plaça de la Vila es
va posar un punt d’informació
sobre les substàncies que hi
ha dins del tabac, com poden
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afectar i quines opcions hi ha
per a aquelles persones que
ho vulguin deixar. La jornada
va comptar amb la presència
de Joan Baró, regidor de Salut.
La Dra. Elvira Franco, líder assistencial de medicina de la
UGAP, va valorar positivament

Segons la Dra. Franco, aquelles persones que volen deixar l’hàbit, poden dirigir-se al
seu CAP. En primer lloc se’ls fa
una valoració, i una primera
visita amb la seva infermera,
per saber el grau d’addicció i
oferir el mètode més adequat.
Després, el seguiment es fa
des del CAP de Llavaneres .
Per a més informació, recordem que us podeu dirigir al
vostre CAP on us assessoraran sobre el procediment.

actualitat educació ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fotografies cedides per l’Escola Sagrada Família

Més que una
exposició d’art
“L

a idea no és només fer una exposició d’art” explica Gemma Boronat, cap
d’estudis de l’Escola Sagrada Família. I
és que darrere dels 183 treballs que han
omplert les parets de la Fundació Palau
entre el 9 i el 14 de juny, hi ha un projecte educatiu que té com a objectiu “donar
veu a la creativitat dels nens i nenes de
l’escola”, en paraules de Natàlia Millán,
directora del centre.
el 9 de juny a la Fundació Palau i que va
comptar amb la presència de Rosa Pou,
l’alcaldessa de Caldes, Maria Choya, directora de la Fundació Palau, i Natàlia Millán. Després dels parlaments, nois i noies
de 5è van ser els encarregats de fer una
visita guiada per l’exposició.

A diferència de la primera edició, en
aquesta ocasió, 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, l’organització i les visites
guiades, el màrqueting, i el transport i
muntatge de les obres. D’aquesta manera nens i nenes han pogut aprendre com

”Petits grans artistes” es
consolida amb una segona
edició on els alumnes de
5è prenen la iniciativa

Des de P3 fins a 6è, tots els infants de l’escola van exposar una de les seves obres
realitzada durant el curs al laboratori d’art
o al taller de plàstica. D’aquí la varietat de
tècniques utilitzades en el conjunt dels
treballs: des de collage, estampacions o
fins i tot escultures. Cal destacar l’obra
conjunta dels alumnes de 4t basada en
un poema de Josep Palau i Fabre.

és el procés d’elaboració d’una exposició:
des de la seva concepció fins al muntatge
final. El resultat final es va poder apreciar durant la inauguració que va tenir lloc

Segons els organitzadors, amb aquesta
edició es consolida un projecte transversal i enriquidor per als alumnes participants, i és per això que ja s’està treballant
per dur a terme una tercera edició.

La passejada popular de
Caldes torna a comptar amb un
nombrós grup de participants
Pares, mares i alumnes van recórrer els carrers de Caldes, en
una passejada solidària que va finalitzar amb un dinar popular

Per segon cop la iniciativa promoguda

per l’AMPA de l’Escola Sagrada Família va
gaudir d’una important participació. Diumenge al migdia, pares, mares i alumnes
es van unir per iniciar una passejada popular caminant, amb bici, o amb patinet
que es va iniciar a l’esplanada de Can
Muntanyà. Els alumnes de sisè es van
encarregar de donar la benvinguda a tothom, i els de cinquè van fer un ball previ
com a escalfament.
Gràcies al bon temps, la passejada va
transcórrer amb normalitat i va finalitzar
cap a les 13h. Aquest cop, els infants par-

ticipants gaudien de sponsors per recaptar fons per l’ONG Proactiva Open Arms,
dedicada a l’ajut als refugiats. D’aquesta
manera, en finalitzar el recorregut se’ls

va segellar la targeta conforme havien
complert l’itinerari.
A continuació tots plegats van celebrar un
dinar popular i es van realitzar diferents
accions solidàries com punts de venda de
postres, joguines i llibres en benefici de
l’ONG Proactiva Open Arms. També van
destacar les diferents actuacions organitzades pels alumnes que van guanyar-se
nombrosos aplaudiments.
Des de l’AMPA s’ha valorat positivament la jornada i la implicació de tots
els participants. En total s’han recaptat
190 euros que es destinaran a l’ONG
Proactiva Open Arms.
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actualitat acció social ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oberta la convocatòria
d’ajudes del programa
PUA 2017 per a persones
amb disminució
d’accessibilitat,
comunicació i transport
Les sol·licituds es podran
presentar fins al 2 d’agost

L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Caldes infor-

ma que ja s’ha obert el termini de presentació de sol·
licituds per accedir als ajuts del programa PUA 2017 per
a persones amb disminució d’accessibilitat, comunicació
i transport de la Generalitat de Catalunya que tinguin el
certificat de disminució reconegut abans dels 65 anys.
Aquests ajuts estan destinats a persones amb un grau
de discapacitat igual o superior al 33% reconeguda
abans dels 65 anys i estan dividides en dues categories:
els ajuts a la mobilitat i el transport, i els ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 2
d’agost a les oficines de Benestar Social (c/ Nàpols, 18
de Mataró) o a l’oficina de l’OAC fins al 24 de juliol.
Els interessats poden obtenir les sol·licituds a les oficines de Serveis Socials (equipament de la Fabriqueta) o a
la pàgina web de Benestar Social.

Una passa més
en la prevenció
de les relacions
abusives
L’Escola Sagrada Família
acull dos tallers formatius
a càrrec de la Fundació
Vicki Bernadet

D

urant el mes de juny, l’Àrea d’Acció
Social, en col·laboració amb la Fundació
Vicki Bernadet, ha realitzat dos tallers
sobre la prevenció de les relacions abusives als grups de 3r i de 6è de primària de
l’Escola Sagrada Família.
El taller de cicle inicial duia com a nom
Les cortines d’aire. A través d’un conte
els infants han pogut reflexionar sobre
situacions quotidianes relacionades amb
els sentiments, aprenent a delimitar l’espai íntim, a distingir entre secrets bons i
dolents, i a demanar ajuda.
D’altra banda, en el taller de cicle superior Acabem la història, els alumnes han
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reflexionat sobre el dret al propi cos i a la
intimitat, sobre com distingir una situació
abusiva i com prevenir-la o comunicar-ho.
Dins del programa de prevenció contra
relacions abusives ja s’han fet diferents
accions. Durant el 2016 es va realitzar
una xerrada destinada a les famílies, una
formació específica a tots els mestres de
l’Escola Sagrada Família, i diferents acti-

vitats pedagògiques adaptades als grups
d’alumnes de 3r i 6è de primària.
L’objectiu és crear una base formativa
sòlida que ajudi a la detecció i prevenció
per part de responsables i tutors de referència davant de situacions de risc; alhora
que dotar d’eines als nois i noies susceptibles de patir una d’aquestes situacions.

actualitat acció social/joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Caldes
celebra
la XXXIV
Mostra
Literària
Dissabte 13 de
maig a la tarda
vam omplir la Sala
Cultural amb motiu
del lliurament de
premis de la mostra

E

ls contes de Mon Mas, van
ser els encarregats d’escalfar
els motors de la tarda del dissabte. A les 18h grans i petits van omplir la Sala Cultural
i van seguir captivats totes
les històries fantàstiques que
Mon Mas va explicar i representar guanyant-se els aplaudiments de tots els presents.

el grup C de prosa (12-14 anys)
Lara Clavero va guanyar l’accèssit. Finalment en el grup F
de poesia (a partir de 26 anys)
Celina Cedro va aconseguir el
primer premi.

A les 19h es va donar inici a
l’acte de lliurament dels premis de la que ja és la XXXIV
edició de la fase local de la
Mostra Literària del Maresme.
En primer lloc es va donar a
conèixer el jurat que aquest
anys estava format per David
Serra, Tamara Alfaro, Mercè
Artigas i Roser Alsina.
Tot seguit es va passar un vídeo realitzat pels alumnes de
P3, P4 i P5 de l’Escola Sagrada
Família i es va lliurar un regal
als alumnes participants de la
mostra. Finalment es va anar
cridant un a un els guanyadors de cada categoria. Rosa
Pou, alcaldessa de Caldes, i
David Salvà, regidor de Cultura van ser els encarregats
del lliurament dels diplomes i
obsequis.
Per categories els guanyadors van ser: en la categoria
A1 de prosa (que comprèn les
edats de 6 a 7 anys) el primer
premiat va ser Suri Castillo, i
Xavier Mármol va aconseguir
un accèssit; en el grup A2 de
prosa (8 anys) la guanyadora

va ser Laia Pàmies, i l’accèssit
va ser per a Camila Segovia.
Ainé Bosch va quedar la primera en el grup B de prosa
(9-11 anys) i Biel Elorduy va

aconseguir l’accèssit. En el
grup B de poesia (9-11 anys)
Alba Ballesteros va aconseguir el primer premi i Nacho
Sáez va obtenir un accèssit. En

David Salvà, regidor de l’Àrea
de Joventut i Cultura ha agraït la col·laboració de l’Escola Bressol i l’Escola Sagrada
Família i ha fet una crida a
la participació d’adults en la
mostra. En aquest sentit ha
recordat que es durà a terme
a la Biblioteca Can Milans un
taller d’escriptura creativa. El
taller anirà 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. Els interessats es podran inscriure a
la Biblioteca Can Milans (Telèfon: 93 791 30 25).
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actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Un maig ple d’activitat per celebrar i
donar a conèixer les diverses realitats
culturals que coexisteixen avui dia
Música, fotografia, col·loquis i cine social han estat algunes de les iniciatives organitzades des
de les àrees de Joventut i Educació per fomentar els drets entorn a la diversitat cultural

D

urant el mes de maig, Caldes ha bullit
d’activitats organitzades per les Àrees
d’Educació i Joventut, entorn a la commemoració del Dia Internacional de la Diversitat Cultural.
El 12, 15 i 19 de maig, els joves van tenir l’oportunitat d’expressar les seves
inquietuds a través del taller de “Rap
antiracista”, conduït per Pau Llonch, activista, cantant i productor d’AtVersaris, un dels grups de rap en català més
importants i reconeguts musicalment.
D’aquesta manera nois i noies de Caldes
van composar les seves pròpies lletres,
defensant una societat més justa i igualitària, fent una autèntica declaració de
principis amb rima.
El 6 de maig es va inaugurar a la Fundació
Palau l’exposició “Escoles d’altres mons”
del fotoperiodista Kim Manresa. Una
mostra que té com a objectiu aprofundir
i conscienciar la població sobre el dret a
l’educació, la solidaritat, la tolerància i la
diversitat, a través de 50 fotografies sobre l’àmbit educatiu realitzades en diferents indrets del món.
La inauguració va comptar amb la presència de Carlos Ernesto García, escriptor
i comissari, qui es va encarregar de fer
una visita guiada, explicant algunes de
les històries que s’amaguen darrere cada
fotografia i que segons García, “acaben
formant un gran retaule de la situació de
l’escola en alguns països d’Amèrica Llatina, Àsia o Àfrica, entre d’altres”.
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Totes aquestes activitats van culminar el
21 de maig amb la celebració del Dia Internacional de la Diversitat Cultural amb
una jornada de reflexió que convidava a
tothom al diàleg i la participació.
A les 17h, a la Fundació Palau, Rosa Pou,
alcaldessa de Caldes, i David Serra, tècnic de les àrees de Joventut i Cultura, van
donar la benvinguda a tots els partici-

pants. Tot seguit, els presents van poder
gaudir d’una visita guiada per l’exposició
“Escoles d’altres mons” a càrrec de Kim
Manresa. Una a una, Manresa va explicar
les diferents històries de les persones fotografiades, com la de dos alumnes que
s’havien fet amics, tot i que els seus pares s’havien enfrontat durant la guerra.

actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A les 18h, a la Sala Cultural, es va reproduir el rap antiracista preparat pels nois i
noies de l’Espai Jove sota la coordinació
de Pau Llonch.
A continuació, a la mateixa Sala Cultural,
i organitzat pels membres de la Comissió
d’Educació de l’AMPA, es va projectar la
pel·lícula “Camí cap a l’escola” de Pasqual
Plissot, que va donar peu a un col·loqui
sobre el dret a l’educació, on hi va participar també el fotògraf Kim Manresa.

La Plataforma Cívica de
Caldes pren la Riera en una
acció reivindicativa en pro
dels drets dels refugiats
Sota la consigna “No oblidem els refugiats!”, la Plataforma Cívica de Caldes va
celebrar dissabte 20 de maig una jornada
de conscienciació en pro dels drets dels
refugiats, implicant-se d’aquesta manera
en el programa transversal d’aquest maig
intercultural.
A les 11h, a l’esplanada de Can Muntanyà,
es va fer una mostra de diferents ONG
de tot Catalunya com Intermon Oxfam,
Amnistia Internacional o ACNUR, amb
l’objectiu de donar a conèixer l’activitat
d’aquestes entitats i també de crear xarxa entre tots per continuar treballant per
les persones.
A les 12:30h va arribar el punt climàtic de
la jornada. La Plataforma Cívica de Caldes
va tallar la Riera al trànsit i als vianants,
tot simbolitzant una tanca imposada per
la Unió Europea. A les tanques es podien llegir diferents missatges de suport
als refugiats escrits per diferents veïns i
veïnes de Caldes i dibuixos dels infants
de l’Escola Sagrada Família reclamant la
pau al món, el no a la guerra i que s’obrin
fronteres per tal de poder acollir. Segons
els organitzadors, l’objectiu era que la
gent es posés en la pell dels refugiats,
que poguessin sentir la seva impotència
davant aquesta injustícia i comprendre
el que suposa trobar-te sense res a les
mans i sense cap lloc on anar. El tall va
durar fins les 13h. A la tanca també s’hi
varen penjar diverses imatges i fotografies que van romandre exposades posteriorment a La Fabriqueta.

Fotografies cedides per la Plataforma Cívica de Caldes d’Estrac

A la tarda, a les 19:30h, la jornada va continuar amb un col·loqui sobre El comerç
de les armes al món, a càrrec de Tomàs
Gisbert, membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, acompanyat d’un passi de
vídeos relacionats amb la temàtica.
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actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apostant per la inserció laboral
i formativa dels joves
L’Àrea de Joventut conclou amb èxit el
Curs de manipulació d’aliments
es tingui contacte amb aliments (bars,
restaurants o comerços alimentaris).
El curs, impartit per l’empresa gironina
“2sier Formació”, s’ha ofert gratuïtament
als joves del municipi, prioritzant aquells
que es troben en situació d’atur o bé els
és necessari i imprescindible per a la feina que duen a terme.
Per a això s’han realitzat dues sessions
que han tingut lloc el 14 i el 15 de juny i
han comptat amb 15 participants.

Oferir recursos i eines per facilitar la in-

serció laboral i la formació dels joves és
una de les principals apostes de l’Àrea de
Joventut. És en quest sentit, i tenint en
compte que al municipi el sector serveis
i, en concret la restauració, és un dels

Donem la
benvinguda a
la generació
2016 de Caldes
d’Estrac
Ja tenim la fotografia
oficial de la nova Generació
de Caldes, els nens
nascuts aquest 2016

E

l passat diumenge 14 de maig, a les
12 del migdia, els protagonistes amb els
seus familiars es van trobar sota la Torre
Verda per realitzar una sessió fotogràfica
acompanyats d’un dia brillant.
El retrat de la nova generació és ja una
tradició que l’Ajuntament realitza cada
any com una manera de donar la benvinguda als nous caldencs. En aquesta
ocasió la fotògrafa va ser la Mercè Loire i els resultats, ja els podeu veure a la
imatge. Com ja és habitual les fotografies
es faran arribar a les famílies participants,
de manera que puguin mantenir el record
d’aquest dia.
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principals motors econòmics, que durant
el mes de juny s’ha realitzat amb èxit el
Curs de manipulació d’aliments. D’acord
amb la normativa sanitària, és imprescindible haver realitzat aquesta formació si
es vol treballar en qualsevol àmbit en què

D’altra banda, també cal destacar el programa-ocupacional Fent Camins que ja
es va posar en marxa durant el mes de
juny amb les entrevistes i la preparació
del curs formatiu que s’iniciarà aquest
mes de juliol a càrrec d’un mestre especialitzat en l’ofici de la jardineria. El curs
durarà fins al mes d’octubre, moment en
què un dels joves es contractarà com a
peó de jardineria des de l’1 de novembre
fins al 28 de febrer.

L’entrevista
Hem realitzat aquesta entrevista amb les
preguntes que ens han arribat personalment
des del carrer, en les sessions plenàries i a
través de la pàgina web: www.caldetes.cat/
governrespon . Agraïm la col·laboració de
tots els que han participat i com expliquem
en les pàgines de l’Ajuntament Informa,
inaugurem una nova secció: “El govern
respon” on podeu continuar enviant les
vostres preguntes a les que respondrem en
cada nova edició del Portada.

Rosa Pou, alcaldessa de Caldes d’Estrac
Veïna de Caldes de tota la vida, actriu i titellaire de

vocació, i emprenedora (tots coneixeu el Bistró, restaurant vegetarià que va obrir el 2014), Rosa Pou, l’actual
alcaldessa de Caldes d’Estrac, creu en el treball pel bé
comú, i afirma que el seu objectiu no és fer una carrera
política: “sempre he pensat en dedicar una època de
la meva vida a contribuir intensament en el desenvolupament de la vila, sense que això signifiqui viure per
sempre en el món de la política”. Pou es va unir a ERC
tot just quan el grup municipal feia les seves primeres
passes a Caldes, “amb la il·lusió d’aportar una nova visió i de ser un contrapunt en un ambient de crispació i
manca de diàleg”. Tot això sense oblidar mai: “la parella,
els fills i les nostres mascotes”. Somriu.
Va ser el 23 de gener del 2016 quan els grups d’ERC i
del PSC van fer una passa endavant assumint el govern
municipal. Ha passat gairebé un any i mig des que Rosa
Pou és alcaldessa de Caldes i l’actual equip de govern es
troba a l’equador del mandat.
1. Q
 uina valoració fas d’aquests mesos de govern?
Han estat uns mesos de fer net, d’endreçar i d’entendre
en quin punt es troba l’Ajuntament. Poc a poc anem
veient els resultats. Per exemple, hem reduït el deute,
tot i estar pagant crèdits importants. Estem treballant
per minimitzar la morositat, anem descabdellant
projectes urbanístics que estaven enquistats...
D’altra banda, també estem potenciant la participació
del poble amb activitats que no suposen un cost
elevat però que fan que la gent surti al carrer, com la
nit de tapes i música al Mercat Municipal, el berenar
intercultural de dones, o la fira d’entitats celebrada
durant Sant Jordi. Però encara volem escoltar més la
ciutadania, volem que adults, infants i joves s’impliquin
en les decisions del nostre dia a dia amb processos
participatius vinculants, on les propostes tinguin una
resposta real i tangible. Aquest és un dels nostres reptes
per a la resta de mandat.
I seguir defensant la feina d’equip. Som un equip real,
on les regidories treuen fum. Sempre seguint aprenent
i millorant, per suposat. Però és un equip del que em
sento molt orgullosa. De cada un dels regidors. De

la mateixa manera que aplaudeixo el personal de la
casa, per la bona predisposició i per la inqüestionable
capacitat de treball.
2. E n quina situació econòmica es troba avui
dia l’Ajuntament de Caldes d’Estrac?
En aquests encara no 18 mesos que som al govern hem
reduït el deute amb proveïdors i administracions públiques en un 65%, quedant en 361 mil euros. Pel que fa
al període mitjà de pagament global a proveïdors, hem
passat dels 6 mesos aproximats que ens vam trobar, a
uns 3 mesos actualment.
També hem fet molta feina per anar reduint els deutors
de l’Ajuntament, fent gestions, tant amb diferents concessionaris, com amb particulars per aconseguir plans
de pagament. Pel que fa al deute públic (sobre ingressos
corrents), hem passat del 99,3% que hi havia a finals del
2015, al 82,4 % a finals del 2016, i previsiblement al voltant del 74 % quan finalitzem aquest exercici.
Hem reduït el deute a llarg termini en un 19,2%, quedant
actualment en 3,37 milions d’euros. Cal destacar que les
quotes a pagar dels crèdits a llarg termini han augmentat aquests darrers dos anys donat que s’ha acabat la
carència que hi havia en els crèdits que va contractar el
govern de CiU per comprar les plaques fotovoltaiques
que es van adquirir a finals de 2009, i per abonar el préstec del pla de proveïdors, que es va fer per poder baixar
el gran deute que es va acumular amb els proveïdors
en el seu dia.
També estem posant ordre als números de Caldes XXI,
l’entitat pública empresarial que es va crear per a la
venda energètica de les plaques. Aquesta ha resultat
ser molt deficitària en els darrers anys i fa que la continuïtat de l’empresa quedi compromesa. L’auditoria encarregada i la comptabilitat del 2016 que tancarem ben
aviat, marcaran el seu futur.
3. On es poden consultar els
comptes de l’Ajuntament?
En un exercici d’intentar fer més accessibles aquests
comptes, des de l’entrada del nostre govern a primers
del 2016, en cada edició del butlletí Portada, de forma

bimensual, s’inclou una secció amb la informació de
l’estat actual i evolució d’alguns paràmetres econòmics,
com són el deute a llarg termini, l’import de “creditors”
(deute amb proveïdors i administracions públiques), i
també dels “deutors”. També es poden consultar al web
municipal (per exemple, buscant “L’apunt econòmic”).
D’altra banda, els comptes anuals de l’Ajuntament es
presenten en la sessió plenària corresponent, i també es
publica el més destacable al web municipal.
4. Parlem de l’educació a Caldes d’Estrac
L’educació està vivint molts canvis i de manera molt
ràpida. Caldes no n’és una excepció. La nostra escola
s’inclina cap aquestes propostes innovadores, com s’ha
pogut veure amb la recent adhesió al programa Escola
Nova XXI, que té com a objectiu que les matèries siguin més vivencials. Però cal la implicació de tota la
comunitat educativa perquè aquests projectes creixin
i facin sentir còmodes tots els implicats. L’Ajuntament,
com a part d’aquesta comunitat educativa, treballa per
recolzar al màxim les famílies i el professorat. A vegades no és gens fàcil trobar els recursos, tant materials
com humans. El mateix passa amb la nostra escola
bressol, on les professionals es formen constantment i
exploren noves metodologies per aplicar al seu treball,
i on els infants reben un tracte més que personalitzat,
adequant-se en tot moment als canvis que implica el
creixement.
5. Q
 uina avaluació fas sobre la situació
actual del parc Muntanyà?
Hem fet el que s’havia de fer, tot i que la tala dels arbres
malalts pel Tomicus tingui un punt traumàtic. Ara hem
d’esperar, i escoltar el bosc, veure com queda després
de que es treguin tots els arbres. Així ens ho recomanen els biòlegs i tècnics de la Diputació. Per tant, el
pas següent serà convocar una taula de treball amb la
Diputació, les associacions implicades de la vila i els representats de tots els grups polítics municipals. També
tindrem en compte el projecte “Fent camins”, i la mestra
encarregada del curs estarà present per acabar de coordinar la participació dels joves.
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6. Q
 uins projectes destacaries dins
de l’Àrea d’Urbanisme?
Sens dubte una de les àrees més complexes. En part,
perquè en un moment donat és la que pot donar més
joc polític i la conseqüència immediata és que s’evita
que poguem avançar. Un exemple claríssim ha estat el
de la clarificació d’usos del PGOU. Aquest any s’han
dedicat els esforços econòmics a realitzar una segona
fase de les obres de l’escola, i ara cal seguir batallant
per obtenir els recursos necessaris per acabar-la del tot.
El nostre objectiu és fer-ho en el que queda de mandat. També lluitem per un cementiri digne, ja que ara hi
ha una part impracticable. En aquest sentit hem tingut
diferents visites de Diputació per ajudar-nos a tirar-ho
endavant.
L’Àrea d’Urbanisme aplega les qüestions més àrdues a
les que cal anar donant sortida a poc a poc per veure
resultats materialitzats. Tenim casalots molt grans que
estan desocupats, i escoltem i acompanyem aquelles
propostes que ens van arribant. Des d’Urbanisme també es treballa tot el relacionat amb les concessions, que
no és poc. A Caldes en tenim moltes i algunes són complicades i cal posar-hi la màxima atenció.
I pel que fa a Medi Ambient, destacar la retirada dels
pins malalts del parc Muntanyà.
7. Hi ha solució per a l’Hotel Colon?
Sí. D’una banda, seria convenient que es pugui efectuar
la venda de l’hotel, objectiu que persegueix el propietari i en el que nosaltres només podem incidir rebent tots
aquells interessats que ens venen a consultar. D’altra
banda, des del minut zero, que treballem amb la Diputació per trobar l’opció més adequada per a l’adjudicació del balneari. És un tema complex i no ens podem
precipitar. De moment, el mateix propietari és qui fa
la gestió, i tenim una relació contínua amb el cap de
manteniment. Podem afirmar que no hi ha cap incompliment a nivell sanitari, i els serveis de talassoteràpia i
spa funcionen i donen un atractiu més a l’hotel. L’aigua
termal no està connectada de moment i per això no
s’ofereixen tractaments termals.
8. Com es troba actualment el
Balneari Caldes d’Estrac?
El balneari ofereix els seus serveis amb normalitat, que
és el més important per al poble. Des de l’Ajuntament,
estem atents al desenllaç del conflicte entre l’adjudicatari i l’empresa que va dur a terme les obres. Hem fet un
pas al costat, però seguim al corrent de tot plegat. I esperem que tot es resolgui de la millor manera possible.
9. Q
 uin és l’objectiu final de la modificació del
PGOUM?
L’aclariment dels usos urbanístics, perquè davant de
totes les demandes d’activitats i la recuperació de les
cases antigues de Caldes no es creés cap dubte. Ha estat
un procés llarg, perquè després d’obtenir el vist-i-plau
de tots els departaments de la Generalitat i obtenir-ne
l’aprovació definitiva, no en permetien l’execució per
una denúncia del grup de Convergents de Caldes. Arrel
d’això ens van demanar la justificació de l’interès general. Aquesta justificació s’ha fet per partida doble i per fi
la Comissió Territorial d’Urbanisme en permet l’execució. Aviat es publicarà al DOGC.
10. Com es pot millorar l’aparcament
a Caldes d’Estrac?
Aquest és un dels temes importants que tenim pendent
i que volem solucionar, en primer lloc fent un estudi de
mobilitat actualitzat, amb el suport de la Diputació. En
aquest estudi aprofundirem en tots els aspectes relacionats amb l’aparcament, des del planejament de les
places de pàrquing, fins al sistema de pagament que sigui més eficaç. A més a més, seria interessant organitzar
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un procés participatiu obert a tots els veïns i veïnes de
la vila perquè entre tots decidim la millor opció. Hi ha
interessos molt oposats entre els vilatans i és impossible satisfer tothom sense la màxima implicació de tots
els afectats.
11. Com es pot fer front a l’incivisme?
Doncs està resultant molt complicat fer-hi front. Des de
l’Àrea de Via Pública, han sorgit diverses iniciatives com
la dels cartells enganxats a les papereres per advertir sobre la necessitat de recollir els excrements dels gossos
a la via pública i fa unes setmanes s’ha posat en marxa
la figura de l’agent cívic que passeja per Caldes i informa de les normatives i les sancions en cas de que no es
compleixin. Un dels casos més complexos és justament
aquest de la recollida dels excrements dels nostres gossos. L’incivisme d’algunes persones fa que s’acabi criminalitzant un col·lectiu, quan la majoria de propietaris
ho fem bé. I no deixa de ser trist que es necessiti sancionar per conscienciar. L’altre tema complicat és el del
reciclatge. No reciclem bé. Sense filar gens prim, podem
fer la prova d’obrir un contenidor de paper, segurament
trobarem ampolles de plàstic de sabó de la rentadora,
per posar un exemple. Reciclar malament ens surt car.
Per això l’agent cívic començarà visitant i assessorant
negocis i comerços de Caldes i després farà el mateix
amb la població en general.
També ens surten molt cars els actes vandàlics que es
repeteixen constantment. Els vàters del parc Maragall
s’han rebentat set vegades en poc temps, i el mateix
passa amb el mobiliari urbà. Necessitem l’ajuda i la
complicitat de tots plegats. Caldrà fer notícies explicant
el cost real dels desperfectes de mobiliari per a ser-ne
plenament conscients.
12. Q
 uines accions destacaries de l’Àrea de Via
Pública? Hi ha prevista alguna millora per a les
platges ? I per a la zona de l’Illa?
A vegades penso que a l’equip que treballa dins de la
Regidoria de Via Pública li cal fer màgia per arribar a tot.
Hi ha infinitat de sol·licituds constants a les que cal donar resposta sense oblidar les tasques diàries que no són
poques ni senzilles. L’Ajuntament no defuig d’aquesta
responsabilitat que té amb cada un dels ciutadans. Just
al contrari. I és per això, que fa uns dies s’ha presentat
una nova aplicació que permet un canal ràpid i directe
de comunicació, entre ciutadà i Ajuntament, per millorar el nostre poble entre tots. Fins ara atenem aquests
suggeriments a partir de les instàncies o fins i tot des de
les nostres xarxes socials particulars. Via Verda serà l’eina ideal per canalitzar-ho de la manera correcta i poder
actuar més eficaçment.
D’aquesta regidoria també m’agradaria destacar la feina
que s’està fent per millorar l’accessibilitat i que ha començat al llarg de la Riera i s’anirà aplicant a tot el poble
gradualment. També s’han millorat accessos a la platja
dels Tres micos i a la del Kalima. S’han renovat passeres,
hi ha més freqüència de neteja, un nou canal nàutic a la
banda del Kalima, una nova dutxa prevista per la platja
del Colon... I un any més tenim la Bandera Blava.
I quan parlem de platges, ens trobem de nou amb incivisme lligat a les defecacions de gos. Jo també trobo empipador i exagerat que no es pugui tenir accés a la platja
amb la nostra mascota en cap horari ni cap època de
l’any. Per això m’agradaria revisar la normativa i habilitar
un petit espai per als que volem tenir-hi accés. Però justament l’actitud incívica d’alguns fa que aquesta decisió
estigui envoltada de polèmica i pugui afectar la bona convivència entre veïns. Cal estudiar-ho molt bé i aprendre
de les experiències dels pobles del nostre voltant.
Tornant a la via pública, enviar un missatge als veïns de
l’Illa que senten que no tenen les mateixes atencions que
la resta del municipi. Dir-los que no és així i que a banda
de les actuacions del dia a dia s’està posant molta cura

en augmentar la seva seguretat amb noves càmeres de
vigilància i miralls de visibilitat. Sobre les queixes d’incivisme a la zona, insistir en que per desgràcia és un mal
generalitzat, com hem parlat a l’entrevista fa un moment.
13. Quina és la prioritat principal de l’Àrea de Salut?
Des de la Regidoria de Salut ens hem adherit a la Comissió de Seguretat de Salut juntament amb Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres, Arenys de
Mar i Arenys de Munt. Això ens permet portar a terme
campanyes conjuntes i tenir més força a l’hora de reivindicar millores per a les nostres poblacions. Tenim la
sort de comptar amb un regidor molt tossut que coneix
molt bé el sector i que aquest any ha batallat per a que
no es tanqués la consulta i per resoldre el conflicte que
provoca la manca de professionals mèdics. També cal
recordar que tenim un servei de podòleg amb condicions especials per als caldencs.
14. Quina valoració feu de la Fira Aqua Calida?
Estem contents. Primer de tot perquè pensem que és
una fira que s’avé més amb els objectius i la imatge de
poble que perseguim. Diguem que ha estat una aposta
clara per donar la imatge del Caldes que volem. Hi ha
una feinada increïble de la Regidoria de Turisme i Comerç al darrere. Hem tingut xerrades més que interessants, ofertes de tractaments i teràpies diferents, activitats artístiques, propostes gastronòmiques especials
per a l’ocasió i una nova jornada plena d’èxit de tapes
al mercat. Ha estat una primera edició. Cal reforçar
l’element publicitari per arribar al públic potencialment
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protocol intern d’intervenció en els casos que portem
des de Serveis Socials.
Es tracta de posar ordre i detectar el que no funciona bé
o els recursos que s’estan malbaratant, en alguns casos.
En d’altres, és el fet de tenir a l’abast totes les estratègies municipals i supramunicipals. A més, també s’està
regulant el sistema de treball de tot l’equip de Serveis
Socials per a millorar l’atenció als usuaris.
17. A més d’aquestes eines administratives,
quin altre projecte destacaries?
Com a polítiques socials actives, el CREC és un projecte
que ha funcionat molt bé i del que hi haurà continuïtat. Aquest programa va dirigit a joves i els aporta eines
que els ajuden a ampliar les seves opcions tant per al
present com per al futur. També és molt important la
feina que s’està fent amb la gent gran, implicant-los en
diferents esdeveniments i activitats.
18. Teniu dades de com està funcionant
el Servei Local d’Ocupació?
Aquesta resposta requereix de dades concretes per explicar quin és el resultat. Aquí van. Durant el període
comprès entre els mesos de gener i juny s’han donat
d’alta 14 persones, i s’han resolt 43 consultes d’usuaris
que han demanat informació sobre diferents qüestions
com formació, contractació, orientació laboral, etc.
D’altra banda, s’han gestionat 7 ofertes d’empreses
locals i s’ha derivat 36 persones a ofertes laborals de
la comarca (Xarxa Xaloc). També s’ha pogut derivar 11
persones a cursos de formació per a l’ocupació i cal
destacar el fet que 9 persones han pogut trobar feina.
Actualment al Servei Local d’Ocupació consta un històric de 341 persones registrades (del 2008 fins al 2017)
i són 17 les empreses i emprenedors locals generadors
d’ofertes laborals.
També s’ha col·laborat amb la Regidoria d’Educació per tal
que es pogués tirar endavant el projecte “Fent camins”, que
es una aposta de formació i feina per a joves en risc.

interessat. I segurament redefinir horaris per tal que
aquestes propostes arribin a més gent i es pugui anar
assolint prestigi en el sector. Termalisme, salut, història
i gastronomia seguiran essent els eixos de les futures
edicions d’aquesta fira que ens agradaria consolidar.
15. C om definiries la tasca que s’està duent a terme
des d’Acció Social?
Aquesta és sens dubte una àrea “desagraïda”, ja que no
és visible tot el que es fa i és indispensable mantenir la
màxima discreció. Es porten a terme més accions de les
que ens imaginem per afavorir el benestar dels qui ho
necessiten i s’ha iniciat una estreta relació i coordinació
amb Creu Roja de Caldes, amb reunions freqüents. És
l’àrea més ben dotada de personal i tot i així a vegades és complicat donar l’atenció amb la rapidesa que
ho voldríem fer. Per això s’ha creat la figura de l’agent o
tècnic d’acollida que dóna una resposta més immediata
a la primera atenció de futurs usuaris, fent més curta
l’espera per a una primera visita. Ara, les primeres visites
de nous usuaris es donen en un temps d’entre 7 i 10 dies.
16. Quines polítiques socials s’estan seguint?
S’han posat en marxa diferents eines administratives i
de funcionament. Darrere d’aquestes eines hi ha moltes
hores de treball i de feina de camp que s’ha de realitzar
“in situ”, mentre funciona el servei.
Per exemple: s’ha creat un protocol intern d’actuació de
la Campanya d’Aliments que el Ple ha d’aprovar en les
pròximes setmanes, un protocol de desnonaments, i un

19. Quins projectes hi ha per als joves?
Encara que Caldes sigui un municipi de menys de 5.000
habitants disposem d’un Pla Anual de Joventut, gràcies
a l’aposta incondicional del nostre tècnic de joventut.
Dins d’aquest pla, s’hi engloba formació, ocupació i participació activa dels joves, que queda plasmada en projectes com el “Forma’t”, l’Espai Jove o l’Assemblea de
Joves creada recentment i que cal seguir potenciant. Volem que siguin ells mateixos qui decideixin, fent noves
propostes i activitats. Per tot plegat hem canviat l’horari
de l’Espai Jove, adaptant-nos a les seves necessitats.
Però una gran aposta és “Fent camins”, programa de formació i d’inserció laboral real per als joves que volen dedicar-se al món de la jardineria, i que dóna un fort impuls
al parc Muntanyà. Aquest any, hem consolidat aquest
projecte, garantint la seva continuïtat fins al 2018.
A nivell personal tinc una espineta que segur que comparteix el meu equip. I és la de portar el joves i el seu
“espai” més a prop.
20. Q
 uines noves propostes esteu portant des de
l’Àrea de Cultura?
Aquesta també és una àrea molt activa. Una novetat
molt interessant és l’adhesió al programa.cat i al circuit
de la Diputació de Barcelona, dues xarxes de promoció
de la programació cultural del municipi que suposen la
possibilitat d’obtenir subvencions importants per poder
consolidar una programació cultural estable i de qualitat, fora de les dates establertes habitualment. D’aquí
neix el projecte que des de l’Àrea de Cultura han batejat
amb el nom de “Calderart, cicle d’Arts Escèniques i Musicals de Caldes d’Estrac”, i d’on han sortit el taller de
Cant Coral, el de Música en Família que ha tingut lloc a
l’escola bressol, el de Rap Antiracista destinat als joves,
i d’on properament sorgirà el d’Escriptura Creativa. D’al-

tra banda seguim incentivant les entitats per a que s’impliquin i participin amb propostes pròpies que reforcin
el teixit cultural del municipi.
I aquest any tenim un esdeveniment tan important com
l’Any Palau, que se celebra en commemoració dels 100
anys del naixement de Josep Palau i Fabre, i que volem
recolzar fermament. Tot això, sense oblidar la nostra
bona disposició pel que fa al Festival Poesia i +, i el recolzament, en la mesura de les nostres possibilitats, de
tots els esdeveniments culturals que sorgeixen com a
iniciativa d’entitats del municipi.
21. Quines accions principals s’estan
desenvolupant a l’Àrea d’Esports?
Seguim donant suport a les entitats que ja porten un
llarg recorregut a Caldes, com el Club de Patinatge
Artístic o el Club de la Petanca, i també aquelles competicions que ja formen part de la vila com la cursa
popular, el torneig d’handbol platja Maresme Week
o el triatló Terramar. D’altra banda, volem donar cabuda i potenciar l’esport base amb noves propostes
com l’handbol, o el torneig amateur SVATOUR de vòlei
platja del que podrem gaudir aquest estiu a les nostres
fantàstiques platges. I també afegim com a proposta
molt interessant la Tuna Race, una cursa a mar obert
que apareix de la mà de Dynamic Hotels. Les sinergies
són sempre interessants.
22. Q
 uina és la posició de l’equip de govern sobre
el referèndum?
Al consistori hi ha una majoria independentista i farem tot el que sigui possible per tirar-ho endavant,
com ja s’ha demostrat durant el darrer Ple celebrat
el 29 de maig, on vam votar a favor de l’adhesió al
Pacte Nacional pel Referèndum. A més, com a alcaldessa, i alcaldessa d’ERC tinc molt clar i molt present
quina és la meva responsabilitat.
23. Quins objectius voleu aconseguir en els dos
anys que queden de mandat?
Seguirem treballant per sanejar l’Ajuntament en tots
els aspectes, per aconseguir objectius com la finalització definitiva de les obres de remodelació de la nostra
escola o l’arranjament real del Cementiri Municipal.
També volem definir el futur d’assumptes heretats
com la EPEL Caldes XXI, i sobretot aconseguir la implicació i participació ciutadana, potenciar el civisme
i conscienciar en la inexcusable importància de vetllar
tots plegats pel bé comú.
24. Defineix el Caldes que volem
Volem un poble sanejat i saludable, on els que hi vivim
ens hi sentim a gust i on hi hagi bons canals de participació. Estem anant cap al model de poble que volem. Teníem aigua termal però no actuàvem com a poble termal.
Hem posat en marxa el safareig i continuarem treballant
perquè els dos balnearis funcionin de la millor manera
possible. Volem que Caldes sigui un destí de salut. I no
som els únics. Si ens ho creiem de debò cada vegada
estarem més a prop d’arribar-hi: per exemple fa poc s’ha
posat en marxa l’hotel Dynamic, pensat per a esportistes, i recentment hem realitzat la fira Aqua Calida. Tenim
visites i propostes relacionades amb iniciatives que queden perfectament emmarcades dins d’aquest projecte
de poble que perseguim. S’ha reorientat l’antic Consorci
de Viles Termals cap a una futura associació que seguirem presidint. I això és un honor sempre i quan hi hagi
una clara finalitat. Hem redefinit els nostres objectius
i treballarem amb comissions encarregades d’assolir
objectius de promoció de les Viles Termals. Poc a poc,
aconseguirem posar el nom de Caldes en el mapa de
destinacions turístiques de qualitat i benestar. Tenim un
valor afegit en ser propietaris de la nostra aigua termal i
en poder gaudir-ne en una població arran de mar.
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Mercat de
Segona Mà
L

a darrera edició del Mercat de Segona Mà, celebrada a Caldes d’Estrac
el diumenge 14 de maig, va reunir 65
parades i va consolidar la popularitat
d’aquesta iniciativa que ja ha arribat a
la novena edició.
El bon temps va propiciar que hi hagués
un gran nombre de públic cercant oportunitats en joguines, roba i coses per a la
llar, però també algun objecte nostàlgic
d’aquests que ara són difícils de trobar.
Segons una de les principals organitzadores, Ma Isabel Mauri, coordinadora
de Segona Oportunitat Vintage, l’assistència va ser prou alta i el 15 d’octubre
es farà una nova edició de l’activitat,
que més enllà de la vessant comercial,
vol promoure un tipus de consum responsable, apostant pel reciclatge i el
respecte al medi ambient.

PROPOSTES COMERCIALS

Finques Josep Grau

Referents des de fa 40 anys en l’Administració de Finques i en la gestió immobiliària
Actualment situada al carrer Baixada de l’Estació de Caldes d’Estrac,
Finques Josep Grau porta més de 40 anys oferint un servei professional i de qualitat en l’administració de finques i en la gestió immobiliària, i és una de les empreses més consolidades del sector a
la comarca.
Quins serveis hi pots trobar?
Compra-venda i lloguer
Administració de finques vertical, que facilita totes les gestions
de cerca de llogater, assegurança, etc. de manera que el propietari no s’hagi de preocupar de res; administració horitzontal, per
a comunitats de propietaris, i administració turística; de cara a la
temporada d’estiu i sempre que el lloguer no superi els 6 mesos.
Valoracions immobiliàries
Assegurances comunitàries, per a la llar, de garantia de lloguer
o de defensa jurídica
Assessoria jurídica
Serveis tècnics per a la realització de certificats energètics, la
cèdula d’habitabilitat i informes tècnics.

Un grup de professionals format per Sílvia Muñoz, gerent i administradora de
finques col·legiada, i el seu equip, s’encarreguen de gestionar i fer el seguiment
de cada cas amb seriositat i minuciositat per cobrir les necessitats de propietaris
i llogaters.
Si vols obtenir més informació consulta’n la pàgina web: www.finquesjosepgrau.
cat o dirigeix-te a les oficines on respondrem a les teves preguntes.
www.finquesjosespgrau.cat

Adreça:
Baixada de l’Estació, 5 - 08393 Caldes d’Estrac
Telèfon: 93 791 09 93
Adreça electrònica: grau@finquesjosepgrau.com
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h
Tardes: dimarts i dijous de 16h a 19h
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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L’Oficina de
Turisme es
trasllada a la
Fundació Palau
L’Oficina de Turisme s’ubicarà a
la Fundació Palau amb l’objectiu
d’unificar recursos i ser un focus
d’atenció cultural i turística augmentant l’eficiència i oferint una
millor experiència al visitant.

El trasllat de l’oficina és farà durant el mes de juliol i és fruit de la
col·laboració entre l’Ajuntament i
la Fundació Palau i suposarà una
millora important pel que fa a la
situació estratègica de l’oficina,
que quedarà més cèntrica i més
accessible als turistes, a més de
permetre l’ampliació dels horaris.
Paral·lelament, la Fundació Palau
rebrà un seguit de visitants que
mitjançant la consulta de l’oferta
turística i cultural es trobaran en
el centre cultural més important
del Maresme i podran conèixer
de primera mà la riquesa de la
col·lecció i l’obra del seu fundador, Josep Palau i Fabre, de qui
enguany se celebra el centenari
del seu naixement.
Pròximament podreu
consultar tota la informació
al web de turisme:

www.caldetes.cat/turisme

Tornen les
fires d’estiu

E

La Regidoria de Promoció
Econòmica i Turisme
dóna un impuls al parc
Joan Maragall i a la
Riera amb dues fires

l 29 de juliol, des de les 17h fins les
23h del vespre el parc Joan Maragall
acollirà una fira de productes artesans
i de qualitat des de roba o bijuteria fins
a saboroses especialitats gastronòmiques, que complementarà les tradicionals atraccions lúdiques com inflables i
llits elàstics, tot creant un espai atractiu per al turisme familiar.
El dissabte 19 d’agost, des de les 17h
fins les 23h tindrà lloc la mateixa fira,
aquest cop situada a la Riera de Caldes, des del Mercat Municipal fins al
pas per sota el Camí Ral. En aquesta
ocasió la fira coincidirà amb l’esperada nit de tapes i música al Mercat Municipal que ja s’ha consolidat
després de tres exitoses edicions.
D’aquesta manera es configura una
oferta més que atractiva per a tots
els veïns i veïnes de Caldes i per als
visitants, creant noves sinergies que
ompliran de vida la Riera.
Les dues fires es faran en col·laboració
amb Orion Fires, i per a participarhi només cal inscriure’s a través del
web: www.orionfires.es, a través de
l’adreça electrònica fires@orionfires.
es o mitjançant el telèfon: 676519669.
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Arriba la segona trobada de
Jazz al parc Can Muntanyà
U

Se celebrarà el pròxim 22 de juliol a partir de les 20:30h

n cop més, l’Associació Cultural Camí Ral 39 porta una espectacular nit
de jazz a un dels millors escenaris de Caldes: el parc Can Muntanyà.
A partir de les 20:30h, ja es podran començar a omplir les cadires per gaudir
del recital, que també disposarà del servei de menjar i begudes. La vetllada
començarà amb un concert del grup The Harahendels, mestres del soul i
el blues. Formen el grup: Marina Hoyos, Dani Heredia, Georgina Rufo, Alex
Garcia, Alex Solana i Xebi Bargués.
A continuació es podrà gaudir del quartet de jazz Mozzaic, format per Lluís
Casals, Joan Moragas, Pep Rius i Joan Carles Aguerri.
Les entrades es poden adquirir a Verdura i Cultura, Soletico, Caldescans, Club
del Cep o es poden reservar per e-mail a ascultural39@gmail.com. Les entrades costen 10€ amb un 25% per als amics del 39 i entrada lliure fins a 14 anys.
L’Associació Cultural Camí Ral 39 vol agrair la col·laboració de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac, així com dels patrocinadors Caldescans, Immotècnics,
Soletico i el Club del Cep.
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Més poesia si us plau!

El festival Poesia i + arriba a Caldes d’Estrac del 6 al 16 de juliol

Enguany se celebra l’Any Palau i Fabre, que commemora el centenari del naixement

del poeta. La nova campanya del Poesia i + vol ser un homenatge a la seva obra i a la
relació íntima i personal que establim amb la poesia. Una relació on la nuesa es torna
ineludible i on la riquesa de la diversitat s’expressa en tota la seva plenitud.

Amb la poesia per bandera i amb un dels versos més cèlebres de Palau i Fabre, “Jo em
donaria a qui em volgués”, el festival llança de nou el seu crit de guerra: + POESIA SI
US PLAU, omplint de sentit el cartell del festival.
Pel que fa a la programació, Roger Mas, Lluís Homar i Clara Segura, Rosalía i Refree,
Coetus, Rowan Ricardo Phillips, Albert Balasch, Fadwa Suleiman, Càntut, Joana Gomila, Hilari de Cara o El pèsol feréstec seran alguns dels artistes que passaran pel
festival, un dels més actius i innovadors de la creació poètica i artística contemporània.
Un cop més Caldes d’Estrac serà la seu principal del festival, que també arribarà a
les poblacions de Canet de Mar, Mataró, Sant Andreu de Llavaneres, Arenys de Mar i
Dosrius.
Vegeu el programa a la pàgina 31.

Endinsats dins
l’Any Palau i Fabre
La celebració del centenari es va iniciar el
21 d’abril del 2017 i durarà fins al mateix
dia del 2018 amb una programació plena
d’exposicions, conferències i concerts

Josep Palau i Fabre (1917-2008), poeta, dramaturg, assagista,

narrador, traductor, crític i un dels principals experts mundials
en Picasso, és un dels més grans escriptors catalans de la segona meitat del segle XX.
El dia 3 de gener de 2017 es va signar l´acord del govern de la
Generalitat de Catalunya en el qual es va incloure la celebració del centenari del naixement de Josep Palau i Fabre com a
commemoració oficial, i Manel Guerrero va ser escollit com a
comissari de l’Any Palau.
La programació aprofundeix en cinc àmbits temàtics i complementaris amb els que es vol donar una visió completa i complexa de la seva obra i del seu llegat, que són els següents:
•

Els llocs de Josep Palau i Fabre. Geografia personal i creativa.

•

Josep Palau i Fabre, l´Alquimista.

•

Palau i Picasso.

•

Josep Palau i Fabre i el teatre.

•

El llegat de Josep Palau i Fabre.

A Caldes d’Estrac cal destacar l’exposició Jo sóc el meu propi
experiment inaugurada el 18 de maig, i que es podrà visitar fins
al 14 d’octubre a la Fundació Palau.
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CALDERART
neix amb
força amb la
programació
de diversos
tallers i
activitats
culturals
El Cicle d’Arts Escèniques
estrena un nou logo de
cara a la nova temporada

CALDERART, el Cicle d’Arts Escèniques i Musicals de Caldes d’Estrac
neix amb gran empenta i participació
de la ciutadania gràcies a la programació de diversos tallers culturals.
A més dels tallers realitzats durant
els mesos d’abril i maig (Música en
família, adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys i Cant Coral nivell
I) en els propers mesos CALDERART
es completarà amb una programació
cultural estable i pròpia de Caldes,
que aprofundirà en les diferents disciplines artístiques.
Recentment hem estrenat un nou
logo basat en els conceptes que volem transmetre i és que CALDERART
és el resultat de sumar Caldes i l’art
i té com a fita principal acostar la
cultura, en totes les seves vessants i
disciplines, als diferents tipus de públic: familiar, infantil, adults, joves...
tothom està convidat a gaudir, aprendre i viure l’art.
És voluntat de l’Àrea de Cultura oferir
una programació artística i cultural
consolidada al municipi, apostant sobretot per espectacles on prevalgui la
qualitat artística. En aquest sentit, ja
s’estan programant diverses propostes musicals, circ, teatre, titelles... Estigueu atents al web municipal i a la
cartellera cultural.

Foto: Celebració del Carme 2016
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Torna la Festa del Carme
La missa solemne i el concert a la Capella del
Carme seran les principals activitats

El pròxim 16 de juliol Caldes acollirà els actes de commemoració de la Mare de
Déu del Carme.

A les 19h, a la Capella del Carme tindrà lloc una missa solemne en honor a la patrona dels mariners.
A partir de les 20h, també a la Capella del Carme, podrem gaudir del concert del
Duo Stradivari, organitzat des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Caldes. El
Duo Stradivari el formen el viol·loncelista Jaume Solé i la pianista Assumpta Rodríguez, amb un repertori format per obres clàssiques internacionals de l’època
del Barroc, el Classicisme i el Romanticisme.
Des de l’Àrea de Cultura s’anima a tothom a participar i gaudir de les activitats
preparades per a la commemoració de la patrona.

Enceneu la Festa!

La maquinària de l’Àrea de Cultura i de les entitats locals funciona en aquests

moments a ple rendiment per tal de tancar tota la programació que englobarà
la Festa Major d’enguany, la qual es celebrarà en els dies compresos entre el 25
d’agost i l’11 de setembre, amb un munt d’activitats i propostes pensades per a totes les edats i gustos. Un any més, gràcies al suport i col·laboració de les diverses
entitats locals, trobareu les activitats que ja són tradicionals en el marc de la Festa
Major, però també us esperen moltes novetats i sorpreses!
Aneu escalfant motors doncs, ben aviat, “Encendrem la Festa”.
A mitjans d’agost treurem al carrer el Programa de Festa Major d’enguany. Estigueu atents!
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Bona acollida dels
actes de celebració
de la revetlla
de Sant Joan
L

La rebuda de la Flama del
Canigó va donar el tret
de sortida a la festa

a platja de les Barques ha estat aquest
any l’escenari escollit per rebre la Flama
del Canigó provinent de les teies del cim.
A les 21h, David Serra, tècnic de l’Àrea de
Cultura va explicar la història de la flama
tot donant pas a la seva arribada i a l’encesa del peveter.
El sopar popular va ser una de les activitats amb més participació de la nit. Segons l’Associació de Pescadors, unes 450
persones es van aplegar a les 85 taules
que es van muntar a la platja. A les 23h,
Roser Alsina, en nom de la Plataforma
Cívica de Caldes, va llegir el manifest
d’Òmnium Cultural que recordant les paraules de la Muriel Casals, “nosaltres som
el somni”, convidava tothom a continuar
“lluitant amb força contra la complaença
fins tenir la feina feta”.

dors, entre els participants al sopar i els
grups que van anar al concert gairebé un
miler de persones van passar per les platges de Caldes a celebrar la revetlla.
Les activitats de la revetlla d’aquest any
han estat organitzades pel Club Nàutic
Caldes d’Estrac-Associació de Pescadors,
La Quadra del Mar i l’Ajuntament de Caldes en col·laboració amb la Plataforma
Cívica de Caldes d’Estrac i la Creu Roja.

L’agrupació de pensionistes s’uneix a
les festes de Sant Joan
Com ja és habitual, l’Agrupació de Pensionistes va celebrar un sopar especial de
Sant Joan a la Sala Cultural. A partir de les
22h, els socis es van reunir per celebrar la
revetlla, amb un bon sopar, coca i cava.
La festa va comptar amb l’actuació en
viu de Jordi Moncayo que va amenitzar la
trobada amb música en directe.

L’encesa de la foguera, que va estar cremant fins la matinada i el castell de focs
van captivar tots els assistents, omplint la
nit de foc i de color per donar la benvinguda a l’estiu.
La nit va continuar a la platja dels Tres Micos gràcies a la música de D-Covers i del
DJ Nafent. Segons l’Associació de Pesca-
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L’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat celebra el 32è aniversari

Carme Pagès a la festa de l’Agrupació. 2016

Més de 140 persones es van aplegar el diumenge 18 de juny,

per celebrar la festa anual de l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat que aquest 2017 arriba al 32è aniversari.
La jornada es va iniciar al matí, a la Capella del Carme, on es va
celebrar la missa amb acompanyament d’organista i cants, i es
va lliurar l’ofrena a la Mare de Déu.
A les 12h tots els assistents es van dirigir al parc Joan Maragall
per participar a la ballada de sardanes amb la Cobla Canigó. La
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trobada va continuar al restaurant Turó del Sol de Sant Vicenç de
Montalt, on es va celebrar un aperitiu i un dinar que va comptar
amb la presència de l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou. Durant els
parlaments es va felicitar la Carme Pagès i l´Esteve Torrentó,
que van rebre un obsequi de la Junta Directiva per ser els socis
més grans de l´Agrupació.
Per als més engrescats, la festa va continuar amb ball i música
en viu, fins ben entrada la tarda.

ACTIVITAT DESTACADA!
Adéu Berlín
Christoper Isherwood
(NOVEL·LA)
Barcelona: Viena, 2016.

“Sóc una càmera amb l’obturador
obert”, escriu Isherwood al començament de la novel·la. I, efectivament, amb una prosa directa i
despullada d’artificis, el narrador, un
jove britànic que fa classes d’anglès
a Berlín, ens ofereix una col·lecció
d’instantànies d’una ciutat que viu
els seus últims anys de disbauxa i
frenesí mentre sent com s’acosta la
tempesta del Tercer Reich.

AQUEST ESTIU NO ET PERDIS LES SESSIONS
DE CONTES AMB PA AMB XOCOLATA QUE
FAREM A L’EXTERIOR DE LA BIBLIOTECA!
Després de l’èxit a les edicions anteriors, aquest estiu tornen les
sessions especials de l’hora del conte al carrer de la biblioteca. A
més, aniran acompanyades d’un bon berenar: PA amb XOCOLATA!
Apropeu-vos a la biblioteca i gaudiu de l’hora del conte a la fresca!

Divendres, 28 de juliol. 19:00h.
Contes a càrrec de Sherezade
Divendres, 11 d’agost. 19:00h.
Contes a càrrec d’Ulldistret

Aquest és un món a la deriva, en què els rics han de llogar les habitacions
dels seus palauets, les prostitutes es barregen amb noies de casa bona i la
virtut és un luxe que ningú no es pot permetre. Entremig, uns personatges inoblidables, com la rica hereva jueva Natalia Landauer, o l’aspirant a
cantant de club nocturn Sally Bowles, en què es va inspirar el personatge
principal de la cèlebre pel·lícula Cabaret (1972), protagonitzada per Liza
Minnelli.

Us hi esperem!
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Fotos cedides per Dynamic Hotels
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La Tuna Race Balfegó
arriba amb èxit a la platja
de Caldes d’Estrac
L

La platja dels Tres Micos va acollir
250 esportistes en les competicions
de natació en aigües obertes

es platges de Caldes d’Estrac van rebre el diumenge dia 18
de juny la Tuna Race Balfegó, una competició de natació en aigües obertes. Les proves protagonistes van ser un recorregut de
distància curta de 1,5 km i un de distància llarga de 4 km en una
jornada on 250 nedadors van poder gaudir d’un clima propi de
l’estiu i unes condicions de mar envejables.
A la prova de 1,5 km, que va tenir el tret de sortida a les 9h del
matí a la platja dels Tres Micos, Marc Busquets va aconseguir la
primera posició amb un temps de 00:18:49 en la modalitat masculina, acompanyat de Guille Matas (00:19:23) i Guillermo Cortijo (00:19:51) en segona i tercera posició. Clàudia Luna (00:23:14),
Nathalie Garcia (00:23:48) i Ana Redondo (00:25:56) van ser les
guanyadores de la classificació femenina.

A la prova de 4 km, que va arrencar a les 10h a la mateixa platja,
la classificació absoluta masculina la van formar, en primera posició, Jordi Bosch (00:46:15), en segona, Mario Guillen (00:47:35)
i en tercera, George Savescu (00:47:47). A la categoria femenina, Minerva Pujol (00:50:41), Cassandra Gimeno (00:56:51)
i Núria Solà (01:03:39) van ocupar els tres primers llocs de la
classificació.
L’entrega de premis als guanyadors absoluts i les diferents categories va tenir lloc a la terrassa de Dynamic Hotels, un dels patrocinadors oficials de la Tuna Race Balfegó 2017, que va acollir
els participants en aquest final de festa. L’esdeveniment esportiu també va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac i la resta de col·laboradors: el grup Balfegó, Tuna Tour,
Head Swimming, Taymory i WLN Barcelona.
La Tuna Race Balfegó Caldetes és la segona parada del Tuna
Race Balfegó Circuit, un recorregut de tres proves que va tenir el
seu inici el passat 30 d’abril a l’Ametlla de Mar i que finalitzarà
el proper 23 i 24 de setembre a Lloret de Mar, impulsada per
l’empresa Balfegó.

CHLSM i Plan B guanyen el
torneig Maresme Week absolut
que ha arribat a la 4a edició
C

El torneig es va celebrar els dissabtes 1 i 8 de juliol

aldes d’Estrac va tornar a viure un gran dissabte d’handbol, l’1 de
juliol, amb la disputa del que ja és el 4t Torneig Maresme Week absolut.
En aquesta ocasió l’equip CHLSM es va declarar guanyador dins de la
categoria masculina, i Plan B, en la femenina.
La platja dels Tres Micos de Caldes d’Estrac va ser novament l’escenari
d’aquest torneig del Tour Català d’Handbol Platja amb un consolidat format d’un dia de competició amb 24 equips (16 masculins i 8 femenins).
Al matí, es van jugar les fases de grups, i a la tarda, les fases per al títol
de la Maresme Week, la “Copa Llavaneres” i la “Copa Caldetes” (amb
els equips no classificats per a la fase per al títol). Una jornada ininterrompuda de pràcticament 12 hores on tothom va poder gaudir d’un gran
ambient esportiu.
Al vespre, es van jugar primer les finals de Copa, amb triomfs en les dues
categories dels equips de Coco Loco que va superar Código H en la Copa
Llavaneres masculina, i a l’equip local del #FemPinya en la Copa Caldetes
femenina. Gran actuació de nou de les noies del Llavaneres Caldes d’Estrac que van perdre aquesta final als penals.
A les set de la tarda, van començar les finals absolutes amb vencedors inèdits. En la femenina, el conjunt vallesà del Plan B va ratificar el seu gran
torneig guanyant de forma clara la final 2-0 sobre APCG. En la darrera
final de la tarda, el CHLSM de Montcada va superar el TCN, vigent campió,
en un partit molt disputat amb dues parts molt igualades. Els MVP del
torneig van ser Judith Vizuete (Plan B) i el porter Ricard Presas (CHLSM).

26

CHLSM, campions en categoria masculina

Coco Loco, guanyador de la Copa Caldetes

Coco Loco, amb la Copa Llavaneres

actualitat esports ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HANDBOL

El Sènior masculí assegura la
segona plaça de 3a Catalana
Javi Moncada (3), Guillem Fàbregas (2), Albert Núñez (1),
Adrià Burniol (2) i Pau López (2).

Amb un inici gens prome-

tedor, (6-2), un canvi defensiu va activar l’equip que va
fer un parcial de 0-6 i a partir
d’allà va dominar la resta del
partit, guanyant sense problemes. Molt bona actitud de
tots els jugadors en partit de
diumenge matí.
Sant Martí Adrianenc C- Llavaneres Caldes d’Estrac 31-38.
Van jugar: Joan Maymó (13
aturades), Miki Martínez (6),
Albert Castelló (6), Eloi Illa (2),
Sergi Tria (8), Bernat Batlle (6),

El Sènior femení
i el Sènior Atlètic
fan un gran paper
a les semifinals
de la Copa
Sènior femení 31-29 Sant
Vicenç B
El femení havia de remuntar
tres gols per ser a la final de
Copa, però una millor primera
meitat de les visitants va fer
que al descans la remuntada
fos encara més complicada
(13-15). A la represa, però,
l’equip va treure el millor de
si mateix i va arribar a somiar amb el passi a la final amb
una gran actitud de totes les

jugadores i el suport de la
grada. Al final, però, el Sant
Vicenç dels Horts va aconseguir el passi a la final tot i el
triomf del nostre equip, per un
resultat global de 53-54.
Van jugar: Mercè Espígul,
portera; Núria Palacios, Irene
Chiva, Mònica Torrellas, Ester
Vico, Diana Gomà, Roser Mitjans, Jana Corcobado, Júlia Soler i Maria Blanco.
Calella B 36-35 Llavaneres
Atlètic
Domini local a la primera part
(15-12). Remuntada a la segona, rebent l’empat sobre el
temps (28-28). Mal inici a la
pròrroga, quan Sergi Tomé ja

havia rebut vermella (34-30),
però reacció rebent el 36-35
definitiu de penal faltant 10
segons.
Molt bona actitud de tot
l’equip lluitant fins al darrer
moment per entrar a la final
de la Copa tenint el factor pista en contra.
Van jugar: Joan Maymó i Jordi Garcia porters, Dani Puerto
(5), Arnau Lobato, Adrià Burniol (3), Pablo Sànchez (7), Pau
Roca (2), Àlex Gomà (4), Sergio Tomé (1), Pau Montserrat
(1), Albert Caylà (5), Teo Holguín (3), Marc Gazzé (3) i Gio
del Rey (1).

PATINATGE

Campionat d’Espanya
Júnior i Sènior 2017
Categoria sènior
1a Paula Fontrodona
Categoria júnior
1a Marta Poch
Categoria juvenil

El cap de setmana del 16

i 17 de juny va tenir lloc el
Campionat Júnior i Sènior
del 2017. La patinadora del
CPA Caldes d’Estrac, Carla
Escrich, va aconseguir la 2a
posició i per tant ha quedat
subcampiona d’Espanya de
patinatge artístic a Platja
d’Aro, en la categoria sènior
femení. Kevin Bordas en la
mateixa categoria masculí
va assolir la 4a posició.
D’aquesta manera Carla Escrich podrà accedir als mundials que tindran lloc a la Xina
el pròxim mes de setembre
i Kevin Bordas podrà participar en els pròxims europeus.
Moltes felicitats a tots dos i al
seu tècnic Albert Trilla.

2a Paula Falo
3a Lydia Bertran

Trofeu del Mar
I Trofeu de solo
dance Terra de
Vins, Vilafranca
del Penedès
Tornem de Vilafranca amb
uns excel·lents resultats obtinguts per les nostres patinadores, en la difícil modalitat de solo dance, 4 de 4.
Felicitar també el seu entrenador Miquel Quintana.

Va tenir lloc a Malgrat de
Mar el diumenge 18 de
juny, amb uns magnífics
resultats de les patinadores del CPA Caldes d’Estrac. Destaquem:
Categoria iniciació E
1a Iona Casanova
3a Manassa Anallouch
5a Estefania Zambrano
Categoria iniciació D grans
1a Julia Balletbó
2a Berta Pla
5a Laia Pàmies

Categoría aleví
3a Ainara Pino
Categoria juvenil
2a Lydia Arroyo
Categoria sènior
2a Marta Montoro
3a María de la Fuente
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l’ajuntamentinforma––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ajuntament de Caldes
d’Estrac s’adhereix
al Pacte Nacional
pel Referèndum
La moció es va aprovar amb els vots favorables
del grup municipal d’ERC i de PDeCAT i l’abstenció del PSC

Tal i com s’explica a la moció presentada conjunta-

ment per ERC i PDeCAT en la sessió plenària del 29 de
maig, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ja havia manifestat durant el Ple del 23 de novembre, la seva adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius
que aquest perseguia.
En el darrer Ple, amb la voluntat de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de
Catalunya decideixi el seu futur, l’Ajuntament va ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya
i amb els valors expressats en el manifest del Pacte
Nacional pel Referèndum, on s’insta als governs de
Catalunya i de l’Estat Espanyol a superar les dificultats
polítiques i assolir l’acord que estableixi “les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant
i efectiu”.
És per això que s’ha acordat, un cop aprovada la
moció amb els vots favorables d’ERC i de PDeCAT,
i l’abstenció del PSC, manifestar l’adhesió al Pacte
Nacional pel Referèndum, promoure al municipi que
entitats, associacions i agents econòmics s’hi sumin
i subscriguin el seu Manifest, i enviar aquesta moció
aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

El govern respon
Formula les teves preguntes i
les respondrem en la pròxima
edició del Portada
Després de realitzar l’entrevista a l’alcaldessa
amb les preguntes que ens vàreu fer arribar,
continuem amb el desig de seguir coneixent de
28

Primera meitat de mandat
Sessió informativa divendres 21 de juliol a les 19h a
la Fabriqueta

L’equip de govern hem arribat a l’equador del nostre

mandat. És el moment de fer balanç i per això volem repassar les qüestions més importants de la gestió municipal en una sessió informativa que tindrà lloc el pròxim
21 de juliol a les 19h a la Fabriqueta. Comptarem amb la
presència de tots els regidors que conformem l’equip de
govern per aprofundir en les actuacions realitzades i els
projectes que es duran a terme en cada àrea.
D’altra banda, amb aquesta sessió informativa volem conèixer la vostra opinió, les vostres inquietuds o els vostres
dubtes, tot establint un diàleg amb cadascú de vosaltres.
És per això que animem tots els ciutadans de Caldes a
assistir-hi, involucrar-se i participar.

primera mà les vostres propostes o inquietuds
davant els temes cabdals que afecten Caldes
d’Estrac. Per això inaugurem aquesta nova
secció i us animem a fer les vostres preguntes
a través del formulari que trobareu a la pàgina
web www.caldetes.cat/governrespon o a través
de l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà, pl. de la
Vila s/n. Tel: 93 791 00 05) i les respondrem en
el pròxim número del butlletí municipal Portada.

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

L’Apunt
econòmic

5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000

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

n

Deutors (total)

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

1.500.000
1.000.000
500.000
0
23/01/16

22/06/16

21/10/16

22/02/17

23/06/17

a 23/1/16:

a 22/6/16:

a 21/10/16

a 22/2/17:

a 23/6/17:

4.174.966,27 €

3.939.557,61 €

3.685.406,39 €

3.519.958,15 €

3.372.843,00 €

1.053.486,83 €
2.109.964,33 €

496.845,86 €
3.046.188,09 €

432.937,51 €
2.010.336,15 €

406.595,84 €
1.752.657,78 €

361.299,92 €
3.320.283,94 €

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

2.373.440,97 €
290.283,05 €
25.419,54 €
357.044,53 €

1.411.591,89 €
226.062,73 €
15.631,97 €
357.049,56 €

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

2.633.353,68 €
248.565,58 €
57.082,17 €
381.282,51 €

Cal destacar que els pics dels imports en “deutors” coincideix amb el moment de la comptabilització dels impostos i taxes de l’any, i que els pendents de cobrament a dia d’avui estan molts d’ells en període de
recaptació voluntària.
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a Nova

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

distribució del
butlletí municipal
Portada
Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i millorar la distribució de la
revista Portada, l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Caldes
ha creat una llista de subscriptors
de manera que el butlletí municipal només es repartirà entre
els veïns i veïnes de Caldes que
formin part d’aquesta llista. Les
subscripcions són gratuïtes i els
veïns i veïnes interessats a continuar rebent la revista Portada a
casa vostra o a través d’una adreça de correu electrònic només
haureu d’omplir un formulari via
web:
(http://www.caldetes.
cat/portadasubscripcio)
o adreçar-vos a l’OAC (plaça de
la Vila s/n. Telf: 93 791 00 05 de
dilluns a divendres de 9h a 14h).
D’altra banda es recorda que la
revista es podrà continuar descarregant de forma gratuïta des del
web municipal i també la podreu
trobar en versió impresa a tots
aquests punts:

EQUIPAMENTS: OAC,
AJUNTAMENT 3A PLANTA,
FUNDACIÓ PALAU, BALNEARI
CALDES D’ESTRAC, COMPLEX
ESPORTIU (PAVELLÓ),
ESPAI JOVE, CASAL D’AVIS
I MERCAT MUNICIPAL
SERVEIS: LA CAIXA,
L’ESTANC, OFICINA DE
CORREUS I FARMÀCIA
RESTAURANTS: CAN SUÑÉ,
MAROLA, CAN MANAU, EL
VELLARD, PIZZERIA ESTRAC,
EL TALLER, EL BISTRÓ, LA
TASQUETA I VORAMAR
ALLOTJAMENTS: HOTEL
COLÓN, HOTEL DYNAMIC,
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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Seguirem caminant
Ja tenim data i pregunta. El proper
1 d’octubre podrem expressar a
les urnes quina és la Catalunya
que volem. I ho podrem fer tots,
els del Sí i els del No, en un acte
essencialment democràtic que no
ens hauria d’espantar. Segueixen
les mentides, les amenaces i les
desautoritzacions des del govern
central. Nosaltres seguirem caminant.
Han passat dos mesos des de
la darrera edició del Portada.
Mentiríem si us diguéssim que
han estat dos mesos senzills. A
mitjans d’abril l’Ajuntament es va
quedar sense secretària després
que els convergents li posessin una
querella criminal (hi tenen la mà
trencada en això, no és la primera
secretària que fan marxar), i sense
arquitecte municipal després que
la premsa, arrel de les informacions
tendencioses també dels convergents,
enviés un correu al lloc exacte
preguntant per una suposada
implicació d’aquest professional
en una negligència urbanística
inexistent. Davant el tarannà barroer
d’una oposició l’objectiu de la qual
es redueix simplement a paralitzar
el nostre poble, és comprensible
que els professionals que poden
fer-ho decideixin marxar d’un
municipi on les línies vermelles, per
aquells obsessionats en recuperar el
poder, s’han tornat transparents.
Però davant d’aquests impediments
i atacs continus s’ha produït un
fet emocionant. Els treballadors
de la casa, l’interès dels quals no
és fer política sinó tirar el poble
endavant, han reaccionat de manera
extraordinària unint esforços i
dedicant tota l’energia possible per
evitar que l’Ajuntament i de retruc el
poble quedés aturat. Han demostrat
ser un equip de primera, capaços
de vèncer els obstacles i funcionar
a tot gas. Sense que hi tingui res a
veure els colors polítics, ni els que
governem, que això us quedi ben
clar. Sinó pensant en Caldes i la
seva gent. Hauria de ser una lliçó
per a tots nosaltres. I és per això
que els regidors d’ERC de Caldes
els hi volem agrair públicament.
Hem arribat a la meitat del mandat.
Per al nostre grup municipal
no són ni dos anys de govern.
Seguirem treballant, seguirem
aprenent. Vinguin d’on vinguin
les mentides, les amenaces i les
desautoritzacions, seguirem caminant.

El Portada , una eina
de transparència

2 ANYS DE MANDAT:
BALANÇ AGREDOLÇ

Una informació transparent: un tema
que sempre s’esmenta en discursos i
campanyes i que pocs posen en pràctica
un cop han guanyat. Un mantra que
tothom fa servir, però que rarament
passa de ser això: un mantra. Per què?
Què és el que fa que els ciutadans
tinguem tantes dificultats per accedir
a una informació completa, verídica
i honesta, imprescindible per poder
exercir els nostres drets i per poder
participar realment i eficaç en la gestió
dels nostres entorns més propers?

CdE, 13.06.2017.- Avui es compleixen
exactament 2 anys des de l’inici
d’aquest mandat. Va ser en una sessió
plenària celebrada el 13 de juny de 2015
que els regidors electes van prendre
possessió dels seus càrrecs i van escollir
alcalde entre els tres candidats que s’hi
van presentar. JOAQUIM ARNÓ del PDC
que va recollir 5 vots, ROSA POU d’ERC
que va sumar 3 i JOAN BARÓ que en va
obtenir 2. (Hi va haver un vot en blanc)

De vegades, qui ho dubta? l’opacitat
administrativa és producte d’una mala
voluntat i d’un desig d’amagar aspectes
d’una gestió que no es vol que surtin a
la llum pública. Es vol treballar el més
lluny possible dels administrats, fins i
tot dels afectats més directes per un
tema determinat. De vegades –ho hem
d’admetre davant els molts casos que es
veuen– perquè no es vol donar comptes
de gestions no del tot netes. Però de
vegades, també, perquè la transparència
–més enllà de servir de mantra electoral–
és una obligació incòmoda: comporta
temps, paciència, contactes, baixar al
carrer i posar-se a l’abast de la gent:
contestar les seves preguntes i, fins i
tot, “contestar” preguntes que encara
no s’han fet, potser per ignorància o
per manca de la informació que les
desvetllaria. Aquesta tasca és, no hi ha
dubte, dificultosa, delicada, de vegades
dura. No obstant, és necessària: en
realitat, és una de les més necessàries
que comporta un càrrec públic, ja que,
en definitiva, aquest no és sinó una
delegació que els ciutadans ens fan per
gestionar els assumptes de tots. I per
fer-ho no n’hi ha prou amb desenvolupar
el càrrec honestament: també s’ha
d’explicar prou, i prou clar, perquè
tothom pugui conèixer els problemes i
les possibles solucions, i perquè tothom
pugui opinar, proposar, rebutjar i sentir-se
(i ser) partícips d’allò que amb tant de
sentit s’anomena “la cosa pública”.
Temps, paciència, baixar al carrer... ho
estem fent diàriament, i així els caldencs
ens ho reconeixen. Darrerament, i de
manera complementària, l’equip de
govern us hem demanat també que
tothom que vulgui ens plantegi els
problemes o els dubtes que vegi o que
vulgui aclarir. Volem donar-hi també
resposta a través d’aquesta revista
municipal, que ha de servir cada cop
més per comunicar-nos i per ajudar a
apropar la gestió als ciutadans, i cada
cop menys –com temps enrere havia
estat utilitzada– per fer propaganda
dels èxits, suposats o reals, tot ignorant
qualsevol altra preocupació ciutadana.

JOAQUIM ARNÓ doncs, va ser
proclamat alcalde, gràcies a que el Partit
Demòcrata (llavors CiU) havia obtingut
el suport majoritari dels caldencs a les
eleccions municipals del 24 de maig,
però només 6 mesos més tard, malgrat
el diàleg i participació iniciats, ERC
va canviar d’opinió, va acceptar els
cants de sirena socialistes i junts, van
apartar ARNÓ i el PDC de l’alcaldia.
No hi va haver temps per portar
a la pràctica el programa que més
suport va rebre dels caldencs. El
que semblava havia de ser un nou
període d’entesa democràtica en que
per primera vegada hi participaven
tres opcions polítiques diferents,
sucumbia estrepitosament i passava
a convertir-se en una continuïtat
dels mandats anteriors. ERC cedia i
es diluïa dins la teranyina socialista a
canvi d’ostentar simbòlicament una
alcaldia que mai ha passat però de
ser pura representació i aparença.
Que consti que el Partit Demòcrata
admet i accepta la moció de
censura del gener de 2016, perquè
és democràtic, però això no significa
que abdiqui del seu model de poble
ni es resigni davant el descrèdit,
el desprestigi i el desconcert que
pateix Caldes i la seva gent.
Considerem que no és de rebut que
es governi només des de la rancúnia
i la revenja que, cal dir- ho, resulta
més inexplicable quan és ERC qui la
protagonitza, empesa per un PSC que
mai havia fet i desfet tant com ara,
malgrat haver obtingut els pitjors
resultats electorals de la seva història.
Per tot això parlem de balanç agredolç.
Es dolç perquè vam guanyar les
eleccions i perquè seguim fidels al
nostre compromís adquirit amb els
ciutadans de Caldes, indiferentment
de si governem o no. Però també és
agre perquè dol molt comprovar la
magnitud dels desencerts del Govern
i el perjudici que està ocasionant que
es pensi – i s’actuï– més en clau pròpia,
exclusiva i excloent, que no pas en clau
col·lectiva general i participativa.

AGENDA D’ACTIVITATS DELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2017

JULIOL

9

Diumenge

De les 9 matí a la 1 migdia, a la
Platja 3 Micos
Mulla’t per l’esclerosi
múltiple
Organitza: Associació de
Pescadors, Superando, Front
Fred i Creu Roja

16

Diumenge

Festa del Carme
A les 7 tarda, a la Capella del
Carme
Missa Solemne en honor
a la Mare de Déu del
Carme
A les 8 vespre, a la Capella del
Carme
Concert
Organitza: Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

21

Divendres

A les 7 tarda, a la Fabriqueta
Sessió informativa. El
govern respOn
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac

22

Dissabte

A les 7 tarda, a la Fabriqueta
Inauguració exposició
d’aquarel·les “Racons
del món”
de Lluís Grau Barba
Es podrà visitar fins al 3 d’agost
Horaris: dl-dv de 9 a 15h. ds i
dg de 9h a 14h. dj, dv i ds de
18 a 20h
Organitza: Àrea de Cultura
A 2/4 de 9 vespre, al Parc Can
Muntanyà
II Trobada de jazz.
Actuacions dels grups
The Harahendels i
Mozzaic
Preu: 10 euros
Organitza: Camí Ral 39

24

Dilluns

Fins l’11 d’agost, a la Biblioteca
Can Milans
Exposició “Pessigolles.
Catàleg d’emocions i
sentiments”
Organitza: Biblioteca Can
Milans

28

Divendres

A les 7 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Hora del conte amb pa i
xocolata
A càrrec de Sherezade
Organitza: Biblioteca Can
Milans

29

19

25

Dissabte

Al Mercat Municipal
Nit de tapes i música
Organitza: El mercat municipal
en col·laboració amb
l’Ajuntament de Caldes i altres
comerços de Caldes
Més informació pròximament
al web municipal

Divendres

A les 9 vespre, a la Platja dels
3 Micos
Predormida, sopar i
monòlegs
Organitza: Diables d’Estrac

A les 9 vespre, a la Platja dels
3 Micos
Festa del Club
Associació de Pescadors.
Botifarrada, sardinada
i música!
Organitza: Associació de
Pescadors

Dissabte

A les 5 tarda, a les pistes
municipals de petanca
Torneig de petanca
infantil
Organitza: Club de petanca
de Caldes d’Estrac
A la Platja dels 3 Micos
La Dormida
Organitza: Diables d’Estrac
Més informació pròximament
al web municipal

Dissabte

De les 5 tarda a les 11 nit, al
Parc Joan Maragall
Fira D’ESTIU.
artesanIA I alimentació
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac i Orion Fires
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CURSOS I TALLERS
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

AGOST

3

Fins al 25 d’agost, a la
Biblioteca Can Milans
Exposició “Josep Palau i
Fabre. L’home que és un
animal que Es busca”
Organitza: Biblioteca Can Milans

5

programa poesia i+

Dijous

Dissabte

A 2/4 de 10 nit, a l’esplanada
de can Muntanyà
Sopar a la fresca
Preu: 14 euros
Organitza: Associació Cultural
Fletxa d’Or i Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac

11

Divendres

A les 7 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Hora del conte amb pa i
xocolata
A càrrec d’Ulldistret
Organitza: Biblioteca Can Milans

19

Dissabte

De les 5 tarda a les 11 nit, a la
Riera de Caldes
Fira D’ESTIU.
artesanIA I alimentació
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac i Orion Fires

–––––––––––––––––––––
Dijous 6 de juliol
Canet de Mar - 21h
(entrada lliure)
La caça de l’home, una
tragèdia Albert Balasch
Canet de Mar - 22h
El dolor de la bellesa
Roger Mas, Bikimel, Eduard
Escoffet i Laia Martínez López
–––––––––––––––––––––
Divendres 7 de juliol
Mataró - 20h
(entrada lliure)
Alenky
Marc Egea i Oriol Sauleda
Mataró - 21h
Dents del Segle
Maria Sevilla i Guim Valls
Mataró - 22h
El Pèsol Feréstec
(entrada lliure)
Mataró 23h
Coetus + Pau Riba
–––––––––––––––––––––
Dissabte 8 de juliol
St. Andreu de Llavaneres 20h (entrada lliure)
Llengua de mare
Neus Borrell i Nuvola Vandini
St. Andreu de Llavaneres 20.45h
Sacrilegis
Víctor Obiols
–––––––––––––––––––––
Diumenge 9 de juliol
Arenys de Mar- 20h
(entrada lliure)
Tiberi
Nyamnyam
Arenys de Mar - 21h
Isabel Vinardell &
Isabelle Laudenbach

–––––––––––––––––––––
Diumenge 9 de juliol
Dosrius- el pou de glaç
(Canyamars) - 21.30h
(entrada lliure)
Jo em donaria a qui em
volgués
Miquel Gelabert i Jaume
Mallofré
Dosrius- el pou de glaç
(Canyamars) - 22.30h
Joana Gomila Folk
Souvenir
–––––––––––––––––––––
Dijous 13 de juliol
Fundació Palau - 19:30h
Preu: 15 euros
Ursonate Karaoke
Cabosanroque
Fundació Palau - 19:45h
L’art del desdir
Vicenç Altaió
Fundació Palau - 20:30h
Són bombes, no coloms
Fadwa Souleimane
Fundació Palau -21:30h
Totes les nits
incendiades
Agustí Fernández, Roser
López Espinosa i Núria
Martínez-Vernis
–––––––––––––––––––––
Divendres 14 de juliol
Fundació Palau- 20h
Preu: 18 euros
El desig pregon
Marçal Font i interns de
Quatre Camins
Fundació Palau - 21h
Nico Roig
Fundació Palau -22h
Los Ángeles
Rosalía & Raül Refree

–––––––––––––––––––––
Dissabte 15 de juliol
Fundació Palau-19.30h
Preu: 18 euros
Paraules pel temps de
crisi
Fina Birulés i Joana Masó
Fundació Palau - 20.30h
Tinguem fe: emoció,
èpica i postmodernitat
Unai Velasco, Berta García
Faet i Sara Torres
Fundació Palau - 21.30h
He deixat al paper tota
la sang
Rowan Ricardo Phillips, Juana
Adcock i Ramon Prats
Fundació Palau - 22.30h
Estimat Picasso
Lluís Homari Clara Segura
–––––––––––––––––––––
Diumenge 16 de juliol
Fundació Palau - 13h
Preu: 15 euros
Cantarem la cançó més
banal Compartir dóna gustet
Venda tiquets paella:
Fundació Palau. 10 euros
Fundació Palau - 19.30h
Suite
Pepa Plana
Fundació Palau -20.30h
Nit de poetes
Hilari de Cara, Rubén Luzón i
Sònia Moll
Fundació Palau -21.30h
Càntut
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Àngel Maculet, cap de colla
dels Diables d’Estrac

Primer els tabals i després unes gus-

el curset CRE (Consumidor Reconegut
com Expert), demostrar un mínim de
responsabilitat i ser major de 18 anys. I
sobretot, cal regalar molt, massa! temps,
sacrifici, amics, família...ah sí! I molt
important també: calen moltes ganes
de fer coses pel “punyetero” poble!

pires formen el preludi. No hi ha temps
per a la foscor en les nits de correfoc que
posen al seu lloc l’autèntic destí de tots
els membres de la colla. Ja fa 20 anys
que el foc els corre per les venes i ho
celebren amb passió. Àngel Maculet, cap
de colla dels Diables d’Estrac, llença una
provocació a l’aire: “tothom és Diable”.
Una provocació o una invitació? Haurem
de sortir sota les espurnes de la màgica
nit del correfoc a verificar-ho.

Quina és la màgia de la que tothom parla
quan descriu el correfoc de Caldes?
Per a mi és la vida! Representa el
naixement: llum i celebració. El recorregut
és regalat: petit, estret, divertit! Hi ha
entrebancs que et fan créixer, com el pont
del Bassiot, els “no passareu” (similars
als problemes que ens trobem a la vida).
Però finalment arribes a l’Ajuntament i
tot és llum i color. I després està la gent
del poble, els moments que passem
junts, la implicació. El foc es porta a la
sang! I tot això que consti que ho dic des
de la més perversa ànima de Diable!
Quin és per tu el clímax del correfoc?
El final! Tothom és feliç i podem gaudir
d’una bona feina feta! És un moment
d’adrenalina pura després d’haver patit un
excés malaltís de responsabilitat! Sempre
pateixes una mica pel tema de la seguretat
i perquè tot surti segons el previst i tothom
es diverteixi. Arribes al final i penses: “ho
hem fet un altre cop! Hem guanyat!”

Com s’explica que hi hagués
el drac abans que la colla?
Perquè el drac va ser encarregat per la
gent jove de la colla de geganters el 1990,
tot i que el correfoc ja se celebrava des
del 1984 amb els Diables de Canet i la
col·laboració dels Comediants. Després
d’uns anys, i veient que aquesta vila té
quelcom d’especial i que el recorregut
és brutal, vam començar a pensar en
formar una colla. Al principi érem unes
8 persones, i vam fer una associació
de joves, apolítica eh? A partir de
l’associació vam muntar la colla que
va sorgir el 1997. No va ser difícil, no,
sinó el següent! Però també he de dir
que vam comptar amb la complicitat
d’alguns treballadors de l’Ajuntament.
He de dir també que al principi va ser
una part de l’antiga colla de Canet, els
coneguts com “els gitanos”, la que ens
va assessorar sobre com fer les coses.
Avui dia, nosaltres som padrins de la nova
colla, amb qui col·laborem molt sovint.

Contacte: Diables d’Estrac
619 71 55 40
diablesdestrac@hotmail.com
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Quantes persones sou actualment?
Entre diables i tabals som més de
60 persones de Caldes d’Estrac
i d’arreu del Maresme.
Com és la vida d’un diable
dins de la colla?
El que fem és acceptar invitacions d’altres
colles i fem intercanvis perquè vinguin
al nostre correfoc. Tothom ens convida
perquè volen venir a Caldes d’Estrac!
Hi ha cites durant l’any que no fallen:
abans sempre participàvem a la Mercè
amb la colla dels Diables del Gòtic,
actualment som a la baixada de bèsties
de Canet, tampoc faltem mai al correfoc
de Sant Vicenç. Això per esmentar-ne
algunes d’entre moltíssimes més!
Gaudirem d’una celebració especial
per commemorar els 20 anys?
Tenim moltes coses pensades, però
no oblidem que estem en temps de
crisi. D’altra banda tampoc volem
desvetllar cap sorpresa. Caldrà
venir al correfoc per veure-ho!
Com et converteixes en Diable?
Tothom és Diable! Però sí que és cert
que cal tenir molt de respecte al foc,
una tremenda afició a caçar ànimes
i una disposició absoluta a l’addicció
a la pólvora. A part d’això, cal fer

Alguna anècdota que no puguis oblidar?
Cada dia! Cada cop que surts amb els
Diables! Però ara em ve al cap aquella
vegada que l’Hotel Colon no ens deixava
començar des del punt habitual, era
el primer any de la seva inauguració.
Finalment l’hotel va cedir sota l’amenaça de
que entraríem amb el drac encès dins de la
recepció de l’hotel. I també puc dir que si
algú té dubtes del pacte amb el dimoni, ha
de saber que mai s’ha anul·lat a causa de la
pluja. Fixeu-vos bé: sempre para de ploure
cinc minuts abans que comenci el correfoc.
20 anys més?
Una eternitat! Aquesta colla, aquest
poble es mereix que lluitem per ell.
Aspirem a superar-ho tot! i jo, com a
Diable, espero poder estar a l’altura.

