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Ja hem deixat enrere la nostra Festa Major, que enguany ha tornat

a omplir els carrers d’il·lusió de vilatans i visitants. No podem deixar
d’agraïr-vos a tots la vostra participació, i especialment a totes les
entitats col·laboradores. En aquesta edició podreu trobar un recull de
les millors imatges i detalls d’aquestes activitats culturals i esportives
que hem encès entre tots!
Algun contratemps meterorològic ens ha fet la guitza, però recuperarem aviat alguns dels actes que no vam poder celebrar. Us mantindrem informats!
En l’entretant, la majoria ja hem tornat a la normalitat de la feina, l’escola o d’altres obligacions.
La notícia del mes l’hem dedicat precisament a l’inici de curs de les
nostres escoles: l’Escola Sagrada Família i l’Escola Bressol, on recentment hi hem fet importants obres d’adequació.
Per part del equip de Govern, comencem el nou curs polític amb ganes
i amb la tranquil·litat que dóna la cohesió de l’equip i l’experiència que
anem acumulant.
A la cantonada tenim la convocatòria del Referèndum sobre la Independència de Catalunya del 1-O. Un procés engrescador per a molts
caldencs, i pel qual la majoria dels vostres representants locals a
l’Ajuntament fa temps que hem mostrat el nostre compromís.
Les diferents sensibilitats al respecte dins l’equip de govern mai han
suposat cap problema ni interferències en el desenvolupament de les
polítiques locals, que han estat sempre la nostra prioritat i l’acord està
basat en aquest principi, i tampoc suposen cap problema per avançar
amb pas ferm en els objectius de la majoria, tal com hauria de poder
ser en un país democràtic.
Així, seguirem treballant per estar a l’alçada de les circumstàncies; per
la llibertat i la democràcia!
#caldesdestrac#caldetes––––––––––––––––––––––––––––
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Les classes
comencen amb
normalitat entre el 5
i el 13 de setembre
Segons Millán: “Els curs comença amb
molta il·lusió. Comencem el curs duent a
terme noves propostes pedagògiques a
cicle mitjà i superior i consolidant les iniciatives endegades a infantil i inicial amb
l’objectiu de que l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge tot potenciant el seu esperit crític, creatiu i la seva
autonomia entre d’altres aspectes”.
Millán ha expressat el seu agraïment a
l’Ajuntament de Caldes per l’esforç realitzat per millorar el centre.
A l’INS Esteve Albert de Sant Vicenç,
les classes han començat el dimecres 13
tant per als alumnes d’ESO com per als
de Batxillerat. Segons la directora, Mercè Balart, en total són aproximadament
490 els alumnes que s’han incorporat
avui a les classes i la jornada ha transcorregut amb normalitat.

Un nou curs ple d’expectatives

Els més petits han estat els primers a

incorporar-se. L’Escola Bressol de Caldes
va obrir les portes el 5, 6 i 7 de setembre al matí per facilitar el primer període
d’adaptació. Com l’any passat, l’Escola
Bressol acull un total de 17 alumnes: set
a la classe dels Crancs que correspon a
les edats compreses entre els 0 i els 2
anys; i deu a la classe de les Estrelles de
Mar que correspon a les edats compreses entre els 2 i 3 anys.
A l’Escola Sagrada Família són 190 els
nens que s’han matriculat per fer el curs
escolar 2017-2018. D’aquests, 52 pertanyen al cicle infantil i 138 a primària.
El dimarts 12 de setembre al matí, nens i
nenes han estat acollits pels professors
al pati de l’escola, i la directora, Natàlia Millán, els ha llençat un missatge del
mateix Confuci: “No importa si s’avança
poc, l’important és no aturar-se”.
L’acte on ha estat present l’alcaldessa
de Caldes, Rosa Pou, s’ha hagut d’escurçar a causa de la pluja, i nois i noies
de seguida han entrat a les aules, sorpresos pels canvis fets durant l’estiu a
les instal·lacions.

Segueix a la pàgina 4 >>
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Una Escola Sagrada
Família renovada per a
l’inici de curs 2017-2018
L’Escola Bressol també acull els infants amb noves millores

El

curs 2017-2018 ha començat ple
d’expectatives per a alumnes i professors. Durant els mesos d’estiu l’Ajuntament ha dut a terme amb èxit la segona
fase del projecte executiu general de
l’Escola Sagrada Família.
Segons l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou,
“la fita aconseguida suposa una passa
endavant en el benestar d’alumnes i
professors que ara compten amb unes
instal·lacions adequades per aprofundir
en el projecte educatiu que duu a terme
l’Escola Sagrada Família”.
El regidor d’Urbanisme, Miquel González, també ha fet una valoració positiva
del resultat de les obres: “l’adequació de
l’Escola és una de les principals prioritats
de tot l’equip de govern, i per això hem
treballat fins aconseguir els mitjans necessaris per dur a terme aquesta segona
fase de la rehabilitació, dialogant i fent
les gestions necessàries amb la Diputació de Barcelona i amb la Generalitat. El
resultat ha estat el d’aconseguir una escola acollidora i eficient per a les tasques
educatives”.

També l’Escola Sagrada Família, a través de la directora, Natàlia Millán, ha
posat en valor l’esforç realitzat des de
l’Ajuntament per avançar en el projecte
de rehabilitació de l’escola i ha agraït les
millores realitzades en la infraestructura
de l’edifici.
Les obres d’execució s’han atorgat a
l’empresa Artífex i s’han dut a terme
amb subvenció de la Diputació de Barcelona. En concret, s’ha fet una rehabilitació integral de revestiments, sanitaris
i instal.lacions dels serveis, com també
el 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.
D’altra banda, també s’ha realitzat la
primera fase d’eliminació de material
de fibrociment al sostre de la part sud
de l’edifici, valorat en uns 60.000 euros.
Aquesta darrera intervenció, amb una
subvenció de la Generalitat.
La finalització d’aquesta segona fase de
rehabilitació integral de l’Escola Sagrada Família suposa canvi significatiu en la
millora i recuperació del centre i una fita
aconseguida gràcies a l’esforç i el treball
de totes les àrees de l’Ajuntament, que
s’han implicat en el projecte des del primer moment.

Actuacions puntuals a
l’Escola Bressol per iniciar
el nou curs amb empenta
L’Escola Bressol també s’ha posat a punt
de cara a començar el curs 2017-2018
amb el màxim confort i comoditat per
als infants i professors.
Entre les actuacions realitzades, destaca
el manteniment de les portes, una nova
capa de pintura a les instal·lacions, la posada a punt dels calefactors, la renovació dels sòcols i la col·locació d’un tendal
per donar ombra als petits.
Les actuacions s’han dut a terme durant
els mesos d’estiu amb la idea de deixar
l’escola a punt per a un bon inici de curs.
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El director general dels Centres
Públics de la Generalitat,
Antoni Massegú, visita
l’Escola Sagrada Família
Durant la visita, l’alcaldessa de Caldes reivindica que la Generalitat
dugui a terme la tercera fase de rehabilitació de l’Escola

El 5 de setembre, l’alcaldessa de

Caldes, Rosa Pou, el primer tinent
d’alcalde, Joan Baró, el regidor d’Urbanisme, Miquel González, i la directora de l’Escola Sagrada Família,
Natalia Millán, van rebre la visita del
director general dels Centres Públics,
Antoni Massegú, i la directora de
Serveis Territorials del Maresme Vallès Oriental, Carmina Pinya.
“L’objectiu –va explicar Massegú– és
conèixer de prop la realitat de l’escola, el seu projecte educatiu i concretament veure com ha quedat l’edifici
després de l’execució de les obres”.
Durant la visita, on Massegú va poder apreciar l’execució completa de
les obres, Pou va posar sobre la taula la necessitat de que la Generalitat dugui a terme la tercera i última
fase de rehabilitació de l’Escola Sagrada Família, de manera que quedi
completa la rehabilitació integral de
l’edifici. “L’Ajuntament –va explicar
Pou– ha fet un gran esforç per finalitzar la segona fase, i ara depèn de
la Generalitat que es pugui finalitzar
del tot el projecte de rehabilitació de
l’escola”.
L’altra de les qüestions que Pou va
traslladar a Massegú, va ser la necessitat d’adaptar l’edifici a infants
amb mobilitat reduïda, fent que puguin accedir a totes les aules de l’escola, com el laboratori d’art situat a

la segona planta. En aquest aspecte de
l’adaptació de l’edifici, Massegú va qualificar la intervenció pendent com a urgent i prioritària. Sobre l’execució de la
tercera fase de rehabilitació de l’escola
va explicar que ho tindrien en compte i
treballarien amb totes les administracions per trobar la manera de poder finalitzar la rehabilitació integral de l’edifici.
Des de l’Ajuntament es valora la visita
de forma positiva. Segons Pou, “Aquesta
visita ens ha servit per reivindicar un cop
més l’Escola Sagrada Família que volem”. L’alcaldessa ha reiterat que l’equip
de govern farà totes les gestions i passes necessàries fins a aconseguir finalitzar del tot la rehabilitació integral de
l’Escola, després que aquest 2017 es fes
un avenç important en el projecte.
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El restaurant Piccoloso
traspassa la seva
activitat a Garage Inc
L’empresa que ha pres el relleu del traspàs
ja està al 100% de la seva activitat

El 8 d’agost es va efectuar el traspàs del restaurant Piccoloso, em-

presa concessionària de la licitació corresponent als mòduls 1 i 2 del
parc Joan Maragall.
El traspàs es va realitzar a l’empresa Garage Gustale SL, que tindrà la
licitació fins a l’octubre del 2021. Després que s’efectués el traspàs,
la nova empresa va iniciar la seva activitat amb total normalitat el 12
d’agost i actualment es troba a ple rendiment amb una oferta gastronòmica similar a l’anterior restaurant.

Nou servei de comunicació
d’incidències per mitjà
d’un aplicatiu mòbil

El servei es va presentar en un acte que va tenir lloc a la Fabriqueta el 6 de juliol

L’Ajuntament de Caldes d´Estrac s’ha sumat als 300 munici-

pis que, a nivell nacional, disposen del servei de Línia Verda. A
través d’aquest canal de comunicació directa, els veïns i veïnes
podran posar en coneixement de la Regidoria de Via Pública els
desperfectes que detectin a la seva localitat. Es tracta d’una
eina de participació ciutadana per conèixer les necessitats del
municipi i així, poder donar una solució a les qüestions que es
comuniquin.
Per tal de poder utilitzar aquest nou servei és necessari procedir
a la descàrrega de l’aplicació mòbil de Línea Verde. Per a això,
l’usuari ha d’accedir a Google Play, Windows Store o APP Store
en funció de la tecnologia emprada en el seu telèfon. Una vegada trobada l’aplicació, es pot dur a terme la seva descàrrega
de manera gratuïta. A partir d’aquest moment, l’usuari haurà de
seleccionar el municipi en el qual vol comunicar les incidències.
El procés és molt ràpid i senzill.
Per comunicar una incidència, només cal prémer el botó “Notifica la teva incidència”. Un desplegable amb les diferents tipologies d’incidències apareixerà a la pantalla. L’usuari ha de seleccionar aquella tipologia sobre la qual vol informar. De manera
automàtica, l’aplicació detectarà les coordenades UTM exactes
en les quals s’ubica el desperfecte. El següent pas és adjuntar una fotografia de la incidència amb una breu descripció. Ja
només faltarà pitjar el botó “enviar”. Una vegada enviada, el
personal de l’Ajuntament rebrà la notificació del desperfecte comunicat. El ciutadà rebrà una notificació al seu telèfon sempre
que es produeixi algun canvi en l’estat de la incidència que hagi
comunicat prèviament. L’usuari també podrà plantejar qualsevol
6

L’Ajuntament de Caldes ja forma part de la
xarxa de municipis que utilitzen Línia Verda
consulta de caràcter mediambiental. Per poder realitzar aquestes preguntes, s’ha d’escollir l’opció “Fes la teva consulta” a la
pantalla inicial de l’aplicació. En un termini màxim de 24 hores,
l’usuari tindrà una resposta per part d’un equip d’experts en la
matèria de manera totalment gratuïta.
A més a més, es pot consultar el domini www.liniaverdacaldetes.cat, on l’usuari disposa d’un ampli contingut de consultes
mediambientals (guies de bones pràctiques, consells, informació pròpia del municipi, etc...), o fer consultes telefòniques en
l’horari de 9:00h a 18:00h (l’import de la trucada és de 0,07€/
minut).
Finalment, l’usuari que ho sol·liciti, podrà rebre comunicacions
informatives que emetrà el propi Ajuntament. També podrà
consultar els principals punts d’interès que es troben al municipi.
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Noves millores a la via urbana
La Regidoria de Via Pública i Serveis Urbans realitza diferents
actuacions de manteniment i millora dels espais públics

Els darrers mesos de juliol i agost, des de la Regidoria de
Serveis Urbans i Via Pública, s’han dut a terme una sèrie d’actuacions encaminades a la millora dels espais públics de Caldes
d’Estrac.

En primer lloc, la Brigada Municipal ha adquirit una nova aspiradora-escombradora que s’adapta millor a les necessitats i
l’orografia de la vila, facilitant així les tasques de neteja.
També s’ha adequat l’espai de la pèrgola del parc Muntanyà
amb la fixació d’un tendal per generar ombra i protegir de la

Treballem pel bon
manteniment de l’arbrat
D

La Regidoria de Salut realitza un tractament
fitosanitari a les moreres de Caldes d’Estrac

urant els mesos d’estiu, la Regidoria de Salut de Caldes ha
combatut amb èxit una plaga que havia afectat les moreres de
Caldes d’Estrac. Segons els responsables d’efectuar el tractament fitosanitari, més de 100 arbres havien quedat afectats
per aquesta malaltia. Finalment, gràcies a l’aplicació del tractament, s’ha pogut combatre la plaga i la situació ha quedat
normalitzada.

pluja. Al parc Joan Maragall, s’ha procedit a pintar i restaurar
els jocs infantils.
D’altra banda, a la zona de platges, s’ha implementat un nou
lloc de vigia per als socorristes seguint la normativa establerta,
ja que la torre anterior sobrepassava l’alçada recomanada.
Des de la Regidoria de Via Pública i Serveis Urbans s’espera
que aquestes actuacions de manteniment necesari del municipi serveixin per a una millora en la qualitat de vida de tots els
veïns i veïnes de Caldes.

SALUT

El Departament de Salut
realitza inspeccions
sanitàries seguint
l’acord signat amb
la Regidoria de Salut

D

urant els mesos de juliol i agost, acomplint l’acord
amb la Regidoria de Salut, el Departament de Salut de
la Generalitat ha realitzat inspeccions sanitàries en els
diferents establiments de restauració de Caldes d’Estrac.
Segons el regidor de Salut, Joan Baró, “Volem vetllar
per tots els usuaris d’aquests establiments, comprovant
que s’acompleixi la normativa”.
Amb aquesta mesura, des de la Regidoria de Salut, es
vol evitar possibles malalties de transmissió alimentària, degudes per exemple a una incorrecta manipulació
dels aliments, vigilant que no es realitzin pràctiques
que suposin un factor de risc.
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Ja pots gaudir del teu
armariet a la platja
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac
implanta armariets de seguretat per
als usuaris de les seves platges

L

a Regidoria de Serveis Urbans i Via Pública ha incorporat
un nou servei a les platges de Caldes destinat a oferir més
seguretat i comoditat a tots els banyistes.
Des del 28 de juliol i fins al 15 d’octubre s’ha posat en funcionament el servei d’ús d’armariets de seguretat a les platges dels
Tres Micos i del Kalima. Segons el regidor de Serveis Urbans i
Via Pública, Joan Baró, “es tracta d’un servei innovador i eficaç
que suposa una millora important en l’increment de seguretat
a les platges, alhora que augmenta el benestar dels usuaris
que no han d’estar pendents de les seves pertinences”.
En total s’han instal·lat 3 mòduls, cadascun amb 72 armariets,
que serviran perquè els usuaris hi puguin deixar les seves coses i així evitar estar pendents de la bossa o el mòbil mentre
es banyen. A més a més, els mòduls estan proveïts d’una placa
solar que fa que el servei sigui autònom energèticament i respectuós amb el medi ambient.
Les instruccions per accedir a aquest servei s’ofereixen en català, castellà, anglès, francès i alemany. El seu funcionament
és molt senzill: amb una targeta de crèdit i un codi obrim un
dels armariets on també tenim disponible un endoll USB per
carregar el mòbil. Això sí, cada usuari ha de portar el seu propi cable USB. L’horari de funcionament és de 10 del matí a 8

del vespre, i l’import que es carrega a la targeta de crèdit és
en funció de l’estona que s’ha utilitzat el servei: 2€ cada hora i
6€ tot el dia (a partir de les 3 hores d’ús ja es cobra aquest import). Hi ha disponible un telèfon de contacte per a qualsevol
incidència, el 622 823 377.
En cas d’incidència fora de l’horari del servei de socorrisme,
el mòdul també disposa d’una farmaciola que es pot utilitzar.

Denunciem l’incivisme!
Es tornen a detectar pràctiques abusives i
actes de vandalisme contra el mobiliari urbà

D

urant els mesos de juliol
i agost tant la Brigada Municipal com la Policia Local han
detectat diferents danys en
el mobiliari urbà de Caldes
d’Estrac fruit de diferents
actes de vandalisme com és
el cas dels sanitaris i del mur
del parc Joan Maragall, de les
pintades en els plafons informatius, o de lluminàries trencades.
D’altra banda, continuen les
pràctiques abusives per part
dels propietaris de gossos
que no en recullen els excrements, i en l’incorrecte llançament de les escombraries,
que sovint envaixen la via
pública.
Com a mesura de precaució,
del juny al setembre un agent
cívic ha informat tots els veïns i veïnes dels seus deures
8

a l’hora d’utilitzar la via pública. I també s’han sancionat
alguns dels actes de vandalisme que s’han pogut detectar a l’instant.
De totes maneres, des de la
Regidoria de Serveis Urbans
i Via Pública tornem a insistir
i fem una crida al civisme a
tots els ciutadans, “Els desperfectes en el mobiliari urbà
minven el pressupost municipal, i ho hem de pagar entre
tots havent de renunciar a
altres iniciatives” ha explicat el regidor de Via Pública
i Serveis Urbans, Joan Baró.
D’altra banda, volem recordar que sempre que es presenciïn fets de vandalisme es
denunciïn a la Policia Local,
perquè pugui actuar el més
ràpid possible.
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seu central de la policia catalana. La fita
d’aquests cursos és la d’identificar amenaces i pràctiques extremistes, detectar
la radicalització i afavorir els mecanismes d’informació policial.
El Taller Policial de diferents tècniques
de defensa, i el curs d’Actualització Legislativa, tots dos impartits a Mollet,
són altres de les formacions destacades
a les que han assistit els agents de Caldes.

La Policia Local de Caldes aposta per una
formació contínua, actual i de qualitat
Durant el 2017 els agents han assistit a diferents cursos per
mantenir actualitzats els seus coneixements teòrics i pràctics

La Policia Local de Caldes ha continuat

perseverant aquest 2017 en la importància que tots els agents aprofundeixin i
mantinguin actualitzats els seus coneixements teòrics i pràctics. L’objectiu és el
de continuar oferint un servei de qualitat
com el que s’ha estat donant fins ara.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac,
la Regidoria de Governació ha donat suport a tots aquests cursos col·laborant
en la realització d’algunes sessions que

s’han dut a terme al municipi de Caldes.
Entre aquests cursos destaca el que
pertany al programa PRODERAI (Procediment de Detecció de la Radicalització
Islamista), impartit pels Mossos d’Esquadra a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, al qual han participat
5 agents de la policia de Caldes. D’altra
banda, el cap de la Policia Local de Caldes, Joan Sánchez, ha assistit a una formació sobre l’amenaça terrorista i programa INPOL al Complex Central Egara,

Segons Sánchez,“hem de disposar permanent de la informació actualitzada
sobre qualsevol amenaça que pugui
afectar la nostra seguretat. La informació del fenomen terrorista s’ha d’actualitzar cada dia perquè és molt canviant.
També són fonamentals els cursos d’actualització permanent tant a nivell legislatiu com a nivell de la pràctica policial”.
En aquest sentit, un dels cursos que
s’està preparant i que es durà a terme
pròximament a Caldes d’Estrac és sobre
la correcta utilització dels DEA (desfibril·
ladors externs automàtics) en col·
laboració amb la Creu Roja per garantir
una ràpida i eficaç actuació dels agents
en cas de ser necessari. Els equips de
DEA han estat col·locats aquest 2017 per
la Regidoria de Salut, cosa que fa de Caldes un municipi cardioprotegit.

El Forma’t arrenca
al setembre
amb un curs
a distància
sobre habilitats
directives
El cicle per al foment de la formació

i l’ocupació Forma’t 2017 ha començat
aquest mes de setembre amb una proposta interessant a càrrec de Jordi Coll,
director de Corp Albalate (www.corpalbalate.com). Es tracta d’un curs on-line
(50h) que porta per títol: “Desenvolupament personal i habilitats directives”.
La formació va adreçada a:
– Persones en procés de recerca de feina
que tinguin com a objectiu ocupar càrrecs
intermedis, de cap d’equip o gerència.
– Persones en actiu que ocupin aquests
tipus de càrrecs.
Per presentar el curs l’Àrea d’Acció So-

cial va fer una sessió informativa el 19
de setembre a les 10 del matí a la Sala
Cultural, on els interessats van poder fer
algunes preguntes i aclarir dubtes.
El curs, gratuït per als residents a Caldes,
té una durada de 4 setmanes i les sessions de coaching es duran a terme amb
periodicitat setmanal i amb un calendari

adaptat a cada participant. L’objectiu del
curs és aconseguir que mitjançant un
procés de coaching tutelat, els participants aprenguin a transferir els coneixements i reflexions al seu dia a dia personal i professional per tal que puguin
desenvolupar i millorar les habilitats directives i l’autogestió emocional.
9

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

Més de 50 persones es
van aplegar a la platja de
les Barques per participar
a la iniciativa solidària

El diumenge 9 de juliol es va dur a ter-

me l’activitat “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” organitzada pel Club Nàutic Caldetes, SUPerando, Stand Up Paddle Maresme, School Front Fred (escola de paddle
surf), l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la
Fundació per l’Esclerosi Múltiple, en col·
laboració amb la Creu Roja.
El bon temps i el bon estat de les platges
van garantir que l’activitat es pogués fer
sense cap dificultat i més de 50 participants, entre nens i voluntaris, van implicar-se amb les activitats aquàtiques,
i la venda de marxandatge, a més de les
persones que es van llençar al mar per
mullar-se literalment per l’esclerosi múltiple. L’activitat també va comptar amb
la presència de la regidora d’Acció Social,

Implicació, participació i un gran ambient
al Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Laura Aloy. Aquesta iniciativa s’ha dut a
terme gràcies a la coordinació del Club
Nàutic Caldetes, que facilita la pràctica
dels esports nàutics tot revivint la tradició marinera de Caldes, l’associació SUPerando, plataforma dirigida a persones
amb discapacitat i/o necessitats especials, així com a persones en risc d’ex-

clusió social i la Fundació per l’Esclerosi
Múltiple, que van iniciar la campanya
“Mulla’t per l’esclerosi” amb la finalitat
de recollir fons per a la investigació de
la cura d’aquesta malaltia. L’Ajuntament
de Caldes d’Estrac s’ha implicat especialment amb la iniciativa, facilitant-ne la
coordinació, promoció i logística.

Que ningú ens prengui la nostra llibertat!
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac s’uneix a les mostres
de condol per l’atemptat de Barcelona i Cambrils
amb una concentració celebrada el 18 d’agost

Pocs minuts abans de les 12h, la plaça

de la Vila es va omplir de gent que va
respondre a la convocatòria de concentració per celebrar un minut de silenci
com a mostra de condol per les víctimes
dels atemptats a Barcelona i Cambrils.
Entre els presents, representants de tots
els grups municipals de Caldes, ERC, PSC
i PDeCAT, i de diferents entitats de la
vila.

A les 12h, l’alcaldessa de Caldes d´Estrac,
Rosa Pou, es va dirigir a tots els assistents començant amb un contundent
“Que ningú ens prengui la nostra llibertat”. Pou va condemnar fermament no
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només l’atac que hem viscut recentment, sinó qualsevol tipus de violència
i va fer també una crida a la reflexió sobre la necessitat d´una bona convivència: “No ens deixem manipular pels que
volen acabar amb tota la riquesa i valors
que suposen una societat plural com la
nostra”.

“Barcelona –ha conclós Pou– tornarà
a recuperar la seva normalitat, el seu
ritme. I nosaltres tornarem a omplir els
seus carrers i els carrers d´on faci falta”.
El minut de silenci, i un fort aplaudiment
de tots els presents en acabar, símbol de

l’acord amb les paraules de l´alcaldessa va
finalitzar l´acte amb que l’Ajuntament de
Caldes s’ha unit a les mostres de condol i
de condemna als fets viscuts el 17 d’agost.

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

Homenatge a Consolación
Sánchez i Encarnación Montseny,
àvies centenàries de Caldes
Consolación Sánchez va
rebre la visita de l’alcaldessa
de Caldes, Rosa Pou,
i de la regidora d’Acció
Social, Laura Aloy, a la
residència Bellavista

L’

alcaldessa de Caldes, Rosa Pou,i la
regidora d’Acció Social, Laura Aloy, es
van apropar a la residència Bellavista
de Caldes d’Estrac per felicitar personalment la Consolación Sánchez que
aquest any ha arribat al seu 100è aniversari.
Durant l’homenatge, la veterana veïna
de Caldes, acompanyada de la seva filla, Lluïsa Alemany, va rebre la medalla
centenària que atorga la Generalitat de
Catalunya, i una felicitació per escrit de
la consellera de Treball, Afers Socials i
Famílies, Dolors Bassa i Coll.
Consolación Sánchez va néixer el 17
d’abril del 1917 a Martín de Yeltes, Salamanca, i es va traslladar a Barcelona el
1939, tot just finalitzada la Guerra Civil.
El 1943, es va casar amb Lluís Alemany,

i ja fa 30 anys que viu a Caldes d’Estrac.
En paraules de la seva filla: “la mare, que
ja és besàvia, s’ha passat la vida lluitant
i sempre ha demostrat i, així continua
sent, una profunda estima per la família”. La trobada, plena d’emocions, va
culminar amb el lliurament d’un ram de
flors a l’homenatjada i un brindis a la
seva salut.

atorgat la medalla centenària i una carta
de felicitació de la consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa i Coll.
L’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, i la regidora d’Acció Social, Laura Aloy, s’han
apropat a la seva residència particular
per lliurar-li personalment els obsequis
juntament amb un ram de flors.
Encarnación Montseny va néixer a Solivella, província de Tarragona, el 5 de juny
de 1915, i va treballar a les terres tarragonines fins als 65 anys, moment en què
es va casar amb en Ramon Llaurador i
tots dos junts van anar a viure a Reus.
A la mort del seu marit, Montseny es
va traslladar a Barcelona per viure amb
el seu nebot, Lluís Ferrer. Des de fa dos
anys, però, tots dos han vingut a viure a
Caldes d’Estrac perquè l’Encarnación pugui gaudir “d’una vida sana i tranquil·la”.

Encarnación Montseny Tous
rep la medalla centenària
als seus 102 anys
Encarnación Montseny Tous, veïna de
Caldes, ha fet els 102 anys i amb aquest
motiu la Generalitat de Catalunya li ha

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

La Regidoria
de Serveis
Urbans i Via
Pública restaura
l’embarcació
de la plaça de
les Barques
La restauració s’ha fet
en col·laboració amb
Alfredo Mont, constructor
de la barca original

L

a barca que dóna nom a la plaça que
precedeix el passeig dels Anglesos, coneguda com la plaça de les Barques, ha
estat restaurada per la Brigada Municipal i ja torna a lluir com si fos nova.
Segons el regidor de Via Pública i Serveis
Urbans, Joan Baró, la barca havia quedat

malmesa després de patir actes vandàlics continus. És per això que des de Serveis Urbans i Via Pública es torna a cridar
l’atenció sobre la necessitat de respectar el mobiliari urbà i els elements emblemàtics de la vila que són patrimoni
de tots els veïns i veïnes de Caldes.
La restauració s’ha dut a terme amb la
col·laboració de l’Alfredo Mont, mestre
d’aixa, que va construir la barca batejada

amb el nom de “Currusclas” l’any 1968.
Més endavant, la barca va ser cedida per
Jaime Isern i Martí Pigrau a l’Ajuntament
de Caldes per retre homenatge a “la gent
de mar del nostre poble, com a testimoni de l’ús que durant molts anys es va
fer d’aquesta platja, on els pescadors
hi amarraven barques i hi deixaven les
xarxes i altres estris de pesca”, tal i com
s’explica a la inscripció que l’acompanya.
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actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nou impuls al foment de l’ocupació: Fent Camins
M

otivar els joves amb
l’aprenentatge de l’ofici de la
jardineria dotant-los d’eines
perquè puguin afrontar el seu
futur laboral amb il·lusió i noves expectatives, alhora que
treballar pel parc Muntanyà,
un dels espais verds més importants de Caldes d’Estrac.
Aquest ha estat l’objectiu
de Fent Camins des que es
va posar en marxa l’abril del
2013 amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya.
Aquest any no n’ha estat
una excepció i els sis joves
que han entrat al programa
estan fent el curs formatiu
des de l’1 de juliol. Segons la
mestra jardinera encarregada d’impartir el curs, Àngels
Fernàndez: “L’objectiu és que
mentre els joves aprenen a
més de l’ofici de la jardineria,
hàbits i habilitats laborals,
duen a terme el servei a la
comunitat de millora i arranjament del parc de Can Muntanyà”. Per això el curs està
dividit en una part teòrica i
una part pràctica i s’imparteix cada dimecres, dijous i

La quarta edició
del programa Fent
Camins, impulsat
per la Regidoria de
Joventut, entra en
la fase formativa
acomplint tots
els objectius
contractarà un dels joves per
un període de quatre mesos
amb una contractació de 30h
setmanals.
divendres al matí, fins al 30
d’octubre. Després d’aquesta
primera fase es passarà a la
contractació d’un dels joves
participants -el que hagi obtingut més mèrits durant el
curs-, com a peó de jardineria
per un període que comprèn

Arriba la
Castanyada Jove
Festes, gastronomia i molta música són
les propostes del Consell de Joves per
celebrar la castanyada i Halloween

A

finals del mes d’octubre, Caldes celebrarà la castanyada i
com l’any passat el Consell de Joves ha pres la iniciativa per
fer-ho d’una manera especial.
En primer lloc, durant aquestes dates es posarà en marxa un
taller per preparar els panellets i les castanyes, dolços típics
d’aquestes festes. També es farà un taller de maquillatge i
s’organitzarà un concurs de disfresses obert a tothom.
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des de l’1 de novembre d’enguany fins al 28 de febrer del
2018.
De cara al 2018, es farà una
nova edició del programa i
està previst que el curs formatiu finalitzi el 31 d’agost.
Un cop realitzat el curs, es

Des de l’Àrea de Joventut
es posa de relleu el fet que
gràcies a aquesta iniciativa,
s’aconsegueix una inserció
laboral real dels joves, afavorint que adquireixin experiències positives i enriquidores en el seu recorregut
professional.

D’altra banda, degut a que el mal temps i la pluja van impedir celebrar la Barrakaldes durant la festa major, el Consell de
Joves ha confirmat que faran la Barrakaldes durant els dies
de celebració de la Castanyada. D’aquesta manera s’organitzarà una barrasana i còctels sense alcohol, i també tindran lloc
els concerts amb els grups Andana i Kalabranda, i l’actuació
d’alguns DJ gràcies a la col·laboració de La Quadra del Mar, a
la Sala Cultural. Pròximament tindrem tots els detalls al web
municipal i al cartell específic!
Segons el regidor de Joventut, David Salvà, “Tant la Barrakaldes com la celebració de la Castanyada són una iniciativa dels
joves de Caldes, cada cop més implicats amb l’agenda de la
vila”. Salvà ha destacat la importància de que els joves facin
seves les festes locals amb propostes engrescadores i on tothom hi està convidat a participar i gaudir d’una bona estona.

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

L’Oficina de Turisme ja es
troba al centre de Caldes

Gràcies a l’acord
entre l’Ajuntament
i la Fundació Palau,
l’Oficina de Turisme
té la seva seu a
les instal·lacions
de la Fundació
portant pel que fa a la seva
situació estratègica, ja que
queda més cèntrica i més accessible als turistes.

A

mb
l’objectiu
d’unificar recursos i ser un focus
d’atenció cultural i turística
augmentant l’eficiència i oferint una millor experiència al
visitant, recentment l’Oficina
de Turisme s’ha traslladat a la
Fundació Palau (Riera, 54)
Com ja és habitual, l’oficina estarà oberta des de l’1
d’abril al 30 de setembre, de
dimecres a diumenge de 9 a
14 h. La novetat és que, gràcies a l’acord amb la Fundació

Palau, s’ampliaran els horaris
i es continuaran oferint alguns dels serveis d’informació turística a la tarda.

D’altra banda, la Fundació
Palau tindrà l’oportunitat de
difondre la seva activitat entre els visitants que arribin
cercant informació turística i
cultural del municipi, posant

al seu abast la riquesa de la
seva col·lecció i l’obra del seu
fundador, Josep Palau i Fabre.

Recordem que també es pot
contactar amb l’Oficina de
Turisme a través del telèfon
937 910 588 i de l’adreça
electrònica: turisme@caldetes.cat
El trasllat de l’oficina és fruit
de la col·laboració entre
l’Ajuntament i la Fundació Palau i suposa una millora im-

PROPOSTES COMERCIALS

L’estanc de Caldes

Sis generacions treballant al cor de Caldes
Va ser al 1813 quan Bonaventura Vilar va inaugurar la botiga que
avui tothom coneix com l’Estanc de Caldes. Sense saber-ho havia
iniciat un negoci familiar que tindria una llarga tradició i un profund
arrelament a la vila de Caldes. I és que actualment l’Estanc de Caldes
acompleix els 200 anys des d’aquell primer dia i sempre ha estat
regentat pels descendents de Josep Aromí.
Segons Rubén Serrano, que porta la botiga des de fa 25 anys, “a
l’estanc hi pots trobar de tot”. Des de la premsa diària i tabac fins a
productes per a la llar i de neteja o llaminadures. Una de les darreres
innovacions ha estat treure al carrer un cava amb el nom de Caldes:
El purito de Caldes que ja gaudeix d’una gran popularitat i es pot
encarregar al mateix estanc on ara també hi ha una bodega.
Serrano explica que la botiga ha anat evolucionant amb el temps
amb l’objectiu d’oferir el màxim servei al poble però mantenint intacta la familiaritat amb el client que els caracteritza. “És una botiga
del poble i per al poble”, destaca Serrano, explicant la implicació de
la botiga amb les diferents entitats de Caldes i la seva presència
destacada en el món associatiu de la vila.

Adreça:
Camí Ral 26 – 08393 Caldes d’Estrac
Telèfon: 93 791 05 26
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 13:30h. i de 17:15h a 20h
Tancat: tardes de dissabte i diumenge

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

premsa@caldetes.cat
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actualitat promoció i turisme ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La quarta edició de Tapes i Música
al Mercat Municipal omple la Riera
amb delícies gastronòmiques
Nous establiments i restaurants de Caldes van
participar-hi oferint els seus productes

Les fires d’estiu,
un reclam per
al turisme
de Caldes
Durant els mesos d’estiu
s’han celebrat dues fires
de productes artesanals
amb l’objectiu de completar
l’oferta turística del municipi
El 29 de juliol i el 2 de setembre l’Àrea
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ha organitzat dues fires de productes artesanals i de qualitat, des
de roba o bijuteria fins a diferents especialitats gastronòmiques.
La primera de les fires s’ha situat al
parc Joan Maragall per complementar
les tradicionals atraccions lúdiques
com són els inflables i llits elàstics, tot
creant un espai atractiu per al turisme
familiar.

L

a quarta edició de la Nit de Tapes i Música al Mercat Municipal ha tornat a ser un
èxit de participació entre els veïns i veïnes de Caldes i de municipis propers.
Un cop més els grans protagonistes de la vetllada van ser la música i la gastronomia.
A les 21h el Mercat Municipal va obrir les portes amb una variada oferta de tapes a
partir d’1 euro, mentre que alguns establiments de la Riera també van participar de
la vetllada oferint els seus productes al carrer. El grup Cara Bruta-Rumba d’Arbúcies,
format per Irma a la veu i Carles Llop a la guitarra, va amenitzar la vetllada amb
versions de temes famosos des d’un entarimat situat al carreró lateral del Mercat.
Per segona vegada completava la vetllada la Fira d’Estiu situada a la Riera, on es
podien trobar productes artesanals, des de roba i complements fins a productes
alimentaris. El canvi de dates degut als atemptats de Barcelona i Cambrils van fer
que hi haguessin menys parades de les esperades però tot i així és un format que es
va consolidant després de dues edicions i en el que es continuarà treballant des de
l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme.
En total han estat 13 els comerços, 4 més que a la darrera edició, que han col•laborat
junts per portar endavant la iniciativa i aconseguir el més important: donar a conèixer els seus productes: Can Piu Polleria, Carnisseria Anna Solà, Peixateria La Xarxa,
Verdures Mercè, Can Zibra, La Cassoleta, La Quadra del Mar, Soletico, Món Sa, Can
Serra, Caldescans, Tête-à-Tête i La Bodegueta.
La Nit de Tapes i Música al Mercat Municipal és una aposta de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme en col·laboració amb el Mercat Municipal i els restauradors de Caldes, que ja ha arribat a la 4a edició i ha tornant a gaudir d’una gran
popularitat, tot assolint la fita d’impulsar el comerç i els productes dels restauradors
de Caldes i crear noves sinergies entre tots els participants.
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La fira del 2 de setembre s’ha situat
per segon cop a la Riera coincidint
també amb la Nit de Tapes i Música al
Mercat Municipal i consolidant aquest
nou format. D’aquesta manera s’ha
arrodonit una vetllada on el comerç
n’ha estat el protagonista.
Tot i que en la darrera fira hi ha hagut
menys parades de les esperades degut al canvi de dates ocasionat pels
atemptats a Barcelona i Cambrils, des
de l’Àrea de Promoció i Turisme es
valora positivament les dues iniciatives que han estat un reclam per a
visitants, turistes i veïns i veïnes de
Caldes. De cara al pròxim any es continuarà treballant per ampliar cada
cop més l’oferta de les fires de manera que esdevinguin un atractiu més
per a visitants i turistes.

CRÒNICA

Caldes d’Estrac encén una Festa Major
inoblidable i plena de novetats
La pre-Dormida va iniciar els actes previs amb una nit de monòlegs vora el mar

A

quest 2017 la Festa Major de Caldes d’Estrac ha engegat
amb una novetat: la pre-Dormida. Una nit plena d’humor gràcies als monòlegs de Jordi Carné i Toni Cruz, que es va completar
amb les parades d’artesans al llarg del passeig dels Anglesos, i
el sopar popular que va aplegar unes 200 persones.
Dissabte 26 d’agost, joves, grans i amants de la música van
apropar-se a la platja dels Tres Micos per gaudir de la 24 edició
de la Dormida que va començar a la tarda amb activitats familiars i espectacles infantils, i al vespre va continuar amb els
concerts de grups catalans com Kalabranda, Sherpah i Brams.
Durant la nit també es va muntar una carpa de música electrònica, possibilitant així la convivència de dos ambients de
música diferents.
El primer cap de setmana de setembre un dels grans protagonistes va ser l’espectacle de B-Vocal “A Capella Show” a la

pèrgola del Parc Muntanyà, organitzat per l’Associació Amics
del Teatre, dins del cicle de programació cultural Calderart.
Amb més de 200 entrades venudes, l’espectacle va ser un èxit
rotund, i els intèrprets van saber guanyar-se el públic des del
primer moment amb la interpretació de temes tan coneguts i
variats com Carolina de M-Clan, o la mítica Sweet Child O’Mine
de Guns N’Roses. L’humor i la ironia també van ser presents
fent de fil conductor i enllaçant cadascuna de les actuacions.
Un llarg bis a petició del públic van concloure l’espectacle que
va rebre forts aplaudiments amb tothom dempeus.
Divendres 1 de setembre al vespre a la Sala Cultural, la biblioteca Can Milans va organitzar Llibràlegs III, espectacle literari
d’humor de la mà de les actrius Meritxell Yanes i Cristina Cervià, que van interpretar quatre històries sorprenents i plenes
de subtilitat ambientades en una biblioteca.

Segueix a la pàgina 16 >>
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El dissabte 2 de setembre al matí, la Creu
Roja de Caldes va organitzar una gimcana infantil solidària a la platja del Varador, on hi van participar uns quaranta
infants que van col·laborar amb el Banc
d’Aliments. Segons l’entitat, es van poder recollir uns 20kg d’arròs i llegums. A
la tarda, la pèrgola del parc Joan Maragall va acollir una masterclass de zumba, organitzada per Sige Sport Caldetes
oberta a tothom, que va convertir l’escenari urbà en una perfecta sala de ball.

L’aigua, el foc i la música,
protagonistes del darrer cap
de setmana de Festa Major
Dijous, 7 de setembre, es van iniciar els
actes centrals de la festa major amb una
estrena: la Cursa de Cambrers Caldes
Vaizen celebrada al parc Joan Maragall.
Gairebé una trentena de cambrers i cambreres van participar a la competició, de
la qual van resultar guanyadors: Merlí,
en la categoria masculina i Mònica, en la
categoria femenina; ambdós, cambrers
del Dynamic Hotel. La cursa va servir
també per donar a conèixer la cervesa
Caldes Vaizen, que va ser presentada per
l’alcaldessa, Rosa Pou, el regidor de Promoció i Turisme, Òscar Baró i el propietari de la marca, Karsten Klisa.
Els actes van continuar divendres amb la
commemoració de la Mare de Déu del
Remei. Després de la repicada general
de campanes, es va fer una missa concelebrada pel vicari episcopal Dr. Joan Galtés i el vicari episcopal Segimon García.
La cerimònia va comptar amb les veus
de l’Orfeó Parroquial del Delme de Sant
Vicenç de Montalt i va finalitzar amb la
processó de la Verge del Remei fins a la
capelleta homònima. A l’acte s’hi va unir
també el regidor de Cultura de Sant Vicenç de Montalt, Amadeu Clofent.
A les 13h del migdia va tenir lloc l’ofrena
floral, on hi van participar Arrels Cultura, l’Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat, la Colla de Geganters i Grallers, el
Club de Patinatge Artístic de Caldes, el
Club de Petanca, Donastrak, l’associació
Fletxa d’Or, els partits polítics ERC, PSC i
PDeCAT, i l’Ajuntament. La commemoració va finalitzar amb un vermut per a
tots els presents.
A la tarda es va iniciar el cerca-brindis,
aquest any de la mà de la Balkian Paradise Orchestra, dins del cicle Calderart,
que va omplir els carrers de Caldes amb
el so tradicional gitano. Grans i petits,
acompanyats del Nano van arribar a la
plaça de la Vila on van poder sentir el
pregó a càrrec dels Amics del Bonsai
que van portar Cesc Casanovas (actor
del Polònia) en commemoració del seu
25è aniversari. En el seu pregó, Casanovas també va fer un petit homenatge als
Diables d’Estrac pel seu 20è aniversari.
Després de la traca, cortesia dels Diables
d’Estrac, i del brindis amb copes commemoratives del 25è aniversari d’Amics del
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Bonsai, la vetllada va continuar amb el
sopar popular a la Riera i amb el ball i la
festa amb La Loca Histeria + DJ a l’esplanada de Can Muntanyà, realitzada en col·
laboració amb l’entitat Amics del Teatre.
El dissabte 9 de setembre va començar
amb força amb la tradicional escumada
i xeringada a l’esplanada de Can Muntanyà, i el tobogan d’aigua infinit que
aquest any es va situar amb èxit al carrer Santema. En paral·lel, el pavelló poliesportiu va acollir el 2n curs d’Aikido
de Festa Major, a càrrec d’Aikido-Estrac,
que va comptar amb el 4t Dan Aikikai,
Jordi Gelabert, i en el qual van participar
unes 40 persones.
La pluja i el mal temps van fer que l’Ajuntament i els organitzadors de les activitats programades haguessin de suspendre els actes de la resta del dissabte:
el cercavila i la ballada de gegants, així
com el concert i el ball de gala de festa
major, igual que havia passat amb les
havaneres previstes per al dijous a la nit.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament,
l’Àrea de Cultura ha anunciat que ja
s’estan cercant solucions perquè de
cara a l’any que ve hi hagi alternatives
en cas que la pluja impedeixi celebrar
els actes a l’exterior.
Diumenge al matí els actes de la Festa
Major van continuar amb normalitat.
L’esplanada de Can Muntanyà va acollir
una jornada promocional d’handbol,
destinada a nens i nenes de qualsevol
edat que volguessin descobrir aquest
esport i a les 18h va tenir lloc l’espectacle de circ “Ni cap ni peus” a càrrec de la
Companyia Circ Vermut a l’esplanada de
Can Muntanyà.
A les 21h el so dels tabals ja es podia
sentir per tot Caldes, i després de la
concentració de tambors, es va iniciar
el correfoc organitzat pels Diables d’Estrac amb les colles de Canet de Mar, els
Diables del Carmel, Diables del Gòtic,
Diables de Tordera i els Diables de Puigcerdà. La màgia de l’espectacle pirotècnic va captivar tothom, just abans que
la ruixada posés punt i final al correfoc.
La vetllada va continuar amb la Nit dels
Fogalls, aquest any amb Albercocks
i Raggatunning a l’esplanada de Can
Muntanyà, que es va omplir de música,
ball i festa per acomiadar la darrera de
les nits de la Festa Major 2017.

Gràcies per encendre la festa!
Des de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac volem transmetre el
més sincer agraïment a la Brigada Municipal, la Policia Local, les diverses entitats
i la població en general per la seva implicació i participació en la Festa Major.
Gràcies a la vostra implicació hem pogut
gaudir d’una festa marcada per la bona
convivència, el bon ambient i el respecte.
Sense tots vosaltres no seria possible
encendre la Festa.
Moltes gràcies a tothom!
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La commemoració de la Diada se centra
en la reivindicació del dret de decidir
L’alcaldessa de Caldes reitera
el seu compromís amb el
Referèndum de l’1-O

Seguint el protocol, l’acte es va iniciar

amb la hissada de la bandera catalana per
part de la Policia Local amb el “Cant de la
senyera” de fons i enmig del silenci del
centenar de persones que van assistir a la
celebració.
Un cop realitzat aquest gest solemne, es
va iniciar l’ofrena floral per part d’entitats
locals i ciutadans. El mirador de l’Onze de
Setembre va acollir els presents de l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat,
Amics del Bonsai, Arrels Cultura, ANC de
Caldes d’Estrac, Associació Donastrak,
Associació Fletxa d’Or de Caldes d’Estrac,
Club de Patinatge Artístic, Club de Petanca de Caldes d’Estrac, Colla de Geganters
i Grallers de Caldes d’Estrac, Diables d’Estrac, els partits polítics municipals, ERC,
PSC i PDeCAT i l’Ajuntament de Caldes.
A continuació l´alcaldessa de Caldes, Rosa
Pou, es va dirigir als assistents amb un
discurs reivindicatiu on va reiterar el seu
compromís amb el dret de decidir. Pou va
reflexionar sobre el cansament acumulat
d’anys d’intentar establir un diàleg amb
un estat que encara no és suficientment
madur per donar resposta a la legitimitat
de fer prevaldre el dret de decidir. “Voldríem que la convocatòria de l’1 d’octubre
fos d’una altra manera, però realment és
possible celebrar un referèndum pactat?”,
va esgrimir l’alcaldessa fent referència a la
manca de diàleg per part de l’Estat Espanyol.
“El meu compromís està tant amb el Sí,
com amb el No”, va explicar Pou, defensant
que el més important és que tothom tingui
la llibertat d’expressar-se en la qüestió de
l’autodeterminació.
Un cop finalitzat el parlament, els aplaudiments i els crits demanant la independència van precedir el cant de l’himne ”Els
Segadors”, que va donar pas a les felicitacions i a un refrigeri per a tothom.
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El Maresme
es rendeix
al crit de
“Més poesia
si us plau”
Un any més, el festival Poesia i + ha

omplert el Maresme de poesia, teatre,
música i humor en una edició on el poeta Josep Palau i Fabre i la celebració del
centenari del seu naixement hi han tingut un lloc especial. “Jo em donaria a qui
em volgués”, un dels versos del poeta,
ha estat el leitmotiv del festival que ha
pres literalment la poesia per bandera
des del primer acte de presentació.
Maria Choya, directora de la Fundació Palau, ha destacat que “enguany el
suport de vàries institucions, tant públiques com privades, ha crescut considerablement, fet que consolida també
la feina que es desenvolupa des de la
Fundació Palau”.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que ha estat un dels principals
col·laboradors del festival, David Salvà,
regidor de Cultura, ha destacat la importància de la celebració del Poesia i +,
com a impulsor de Caldes d’Estrac dins
de l’àmbit de la cultura i com una eina
per apropar l’obra d’artistes destacats a
nivell internacional a caldencs i maresmencs.
El Festival va començar amb la tragèdia
d’Albert Balasch, “La caça de l’home”,
que va fer emmudir el públic nombrós
a l’Escola de teixits de punt de Canet de
Mar. A continuació, la ironia de Roger
Mas acompanyat de la cantant Bikimel,
i els poetes Eduard Escoffet i Laia Martínez López van completar una vetllada
inoblidable.
Mataró també va reunir un públic nombrós a totes les actuacions programades,
des d’Alenky, i els poetes Guim Valls i
Maria Sevilla, fins a l’espectacle “El pèsol feréstec”, o “Coetus”, orquestra de
percussió acompanyada per Pau Riba,
en un concert d’homenatge a Josep Palau i Fabre.
A Sant Andreu de Llavaneres un públic
molt entregat va escoltar la veu de Víctor Obiols i la guitarra d’Eduard Iniesta
que presentaven “Sacrilegis”, mentre
que Arenys de Mar va omplir el Mercat

Més de 2.900 persones
van gaudir de la programació, que va concloure
després d’un intens cap de
setmana a Caldes d’Estrac
de poesia amb la performance “Tiberi“
a càrrec dels Nyamnyam. Tot seguit, el
públic va poder escoltar les Isabelles.
L’actuació de Jaume Mallofré i Miquel
Gelabert amb l’espectacle dedicat a Palau i Fabre “Jo em donaria a qui em volgués”, i les cançons populars de Mallorca
de Gomila al Pou de Glaç de Dosrius, van
tancar el recorregut del Poesia i + per les
poblacions maresmenques.
El festival es va inaugurar a Caldes d’Estrac amb Vicenç Altaió interpretant el
poeta francès Antonin Artaud a través
de l’experiència viscuda de primera mà
per Josep Palau i Fabre i la instal·lació
Ursonate Karaoke de Cabosanroque,
donant veu als joves creadors Laia Torrents i Roger Aixut. El punt àlgid a la
Fundació va recaure en les paraules de
la poeta siriana Fadwa Souleimane. El
diàleg entre Souleimane i la periodista
Cristina Rivas va donar pas a la lectura punyent i corprenedora a dues veus
(Fadwa es va fer acompanyar de la poeta Odile Arqué) d’un fragment de Le passage seguit d’alguns dels seus poemes.
La força i sentiment de la jove Rosalía i
la destresa de Raül Refree a la guitarra
van deixar el públic que omplia la pèrgola de Can Muntanyà bocabadat. La nit
però més esperada va ser la de dissabte
15 de juliol amb la lectura dramatitzada
del text de Palau ’”Estimat Picasso” (amb
guió del cineasta Pere Vilà). Uns magnífics i encertadíssims Lluís Homar, en el
paper de Palau i Fabre, i Clara Segura en
el de Jacqueline Picasso, van fer entrar
el públic de ple en les reflexions i possibles situacions del poeta davant del gran
artista del segle XX. Diumenge no hi va
faltar l’espectacle familiar, aquesta vegada amb la pallassa Pepa Plana que va
veure com el públic responia amb grans
rialles a la seva poesia plena d’humor.
Van tancar el festival les grans veus dels
joves poetes Rubén Luzón i Sònia Mol i
del més veterà Antoni Clapés i el grup
de Carles Sanjosé i Carles Belda “Càntut”, que recupera cançons tradicionals.
Més de 2.900 persones han gaudit de la
programació del festival que per segon
any consecutiu ha arribat a vàries poblacions del Maresme, donant a conèixer
Caldes d’Estrac, la Fundació Palau i l’obra
de Josep Palau i Fabre.
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La Fabriqueta ha
acollit “Racons del
món” una exposició
d’aquarel·les de
Lluís Grau Barba

Paisatges d’arreu del món,

des del Vietnam més exòtic
fins a la posta de sol en un
racó de Grècia, o fins i tot algunes vistes de Caldes d’Estrac, han estat els principals
protagonistes de la mostra
“Racons del món” que es va
inaugurar el dissabte 22 de
juliol a les 19h a la Fabriqueta.

De Vietnam a Caldes d’Estrac

col·laboració de l’Ajuntament
i la presència de tots els assistents.

L’alcaldessa de Caldes, Rosa
Pou, va ser l’encarregada de
donar la benvinguda a tots
els assistents, agraint a l’autor, Lluís Grau, la voluntat
de compartir la seva obra.
Pou també va fer èmfasi en
el fet que Caldes d’Estrac
pugui tenir un espai com
La Fabriqueta, que permet
gaudir de l’obra d’autors locals. A continuació, Grau va
prendre la paraula, agraint la

Grau es mou entre Caldes
d’Estrac i Sant Vicenç de
Montalt i es defineix a sí mateix com a autodidacta i aficionat a la pintura. El seu ofici
era el de decorador, i ha estat
després de jubilar-se que ha
iniciat el seu recorregut en
l’aquarel·la. L’exposició “Racons del món” constava de 25
aquarel·les realitzades entre
el 2016 i el 2017.

El llibre “Sombras” de la
caldenca Maribel Bueno
ja es pot consultar a la
biblioteca Can Milans
L’acte de presentació va tenir lloc el
4 d’agost a les 7 de la tarda

Una trentena de persones va assistir el 4 d’agost a la presen-

tació del llibre Sombras, de la caldenca Maribel Bueno, que va
tenir lloc a la biblioteca Can Milans.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Caldes,
Rosa Pou, i del regidor de Cultura, David Salvà. Durant la trobada, l’escriptora va explicar com havia estat el procés de creació del llibre i els trets dels personatges protagonistes. L’autora va destacar que molts d’ells estan basats en persones reals
de la seva família, i per finalitzar la seva intervenció va fer un
petit homenatge a la seva àvia, tot llegint una carta dedicada
a la seva memòria.
Per tancar l’acte, Mercè Artigas i Jaume Viader van recitar alguns fragments de Sombras per a tots els presents. El llibre
es pot trobar a la biblioteca per poder-lo consultar, i ben aviat,
estarà disponible per agafar-lo en préstec.
Maribel Bueno Mullor va néixer a Barcelona i viu a Caldes d’Estrac des de l’any 1969. Les seves col·laboracions en publicacions locals han estat nombroses: Trobada de Creadors Locals, El
Mirador de Caldes, la Mostra Literària de Maresme, etc. També
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cal esmentar l’obtenció del Primer premi de la Mostra Literària
del Maresme 2012 amb el text “Passeig dels Anglesos”, i la
Menció Especial a la 16à edició del Premi Romà Planas i Miró
que realitza l’Arxiu de la Memòria Popular de la Roca del Vallès,
amb “Ayer - 2a part”.
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El parc Can Muntanyà
batega a ritme de jazz
El 22 de juliol, la pèrgola de Can Mun-

tanyà es va convertir en l’escenari de
The Harahendels i Mozzaic, destacats
grups dins del panorama jazzístic.
A les 20,30h, es van començar a omplir
les cadires i taules que envoltaven l’escenari, fins que el crític musical Pep Blay,
micròfon en mà, va iniciar la vetllada
presentant el primer dels grups: The Harahendels.
Marina Hoyos, Dani Heredia, Georgina
Rufo, Alex García, Alex Solana i Xebi
Bargués, components de The Harahan-

El 22 de juliol, la pèrgola de Can
Muntanyà es va convertir en
l’escenari de The Harahendels
i Mozzaic, destacats grups
dins del panorama jazzístic
dels, van trencar el gel amb cançons
d’intèrprets tan coneguts com Amy Winehouse o Aretha Franklin.
A continuació, anunciats com un grup
amb músics de rellevància internacional, el quartet Mozzaic, format per Lluís
Casals, Joan Moragas, Pep Rius i Joan

Carles Aguerri, va fer-se seu l’escenari
i el públic.
Per a Giuseppe d’Amico, de l’Associació
Cultural Camí Ral 39 i principal coordinador de l’esdeveniment “ha estat una
vetllada fantàstica, amb un públic molt
involucrat i una mostra de la bona col·
laboració entre les diferents entitats culturals del poble”.
Per la seva banda, David Salvà, regidor de Cultura, ha afirmat que des de
l’Ajuntament es valora molt positivament l’acte i es continuarà donant suport a aquest tipus d’iniciatives, que
enriqueixen l’entramat cultural del poble i creen noves sinergies entre tots
els participants.

La Fundació Palau inaugura “Encontres amb l’alquimista”
El

dissabte 16 de setembre a les dotze del migdia, la
Fundació Palau va inaugurar
l’exposició Encontres amb

l’alquimista, un projecte que
gira a l’entorn de l’obra de Josep Palau i Fabre, en concret
del seu poemari L’alquimista,
i que s’emmarca dins la celebració de l’Any Palau.
La directora de la Fundació
Palau, Maria Choya, i la comissària de l’exposició, Àngels
Rosés, van ser les encarregades de presentar l’exposició i
de dirigir una visita guiada per
a tots els visitants. L’acte va
comptar també amb la presència del primer tinent d’alcalde, Joan Baró.

Encontres amb l’alquimista és una iniciativa del grup
Escafandre, on participen els
artistes: Xavier Alsina, Antoni
Carné, Núria Dardinya i Daniel
Perez , Marta Castelar, Carme

Castellvi, Anet Duncan, Verònica Gonzalez, Teresa Gómez
Martorell, Jaume Guardis,
Ona Mestre, Jaime Moroldo,
Tomàs Pariente, Stefano Pud-

du, Anna Maluquer, Àngels
Rosés, Núria Rossell, Jordi
Sarrate i Pepa Vila. Es podrà
visitar fins al pròxim 11 de novembre a la Fundació Palau.
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L’Associació Fletxa
d’Or organitza
amb èxit la seva
primera activitat
El sopar a la fresca celebrat el 5
d’agost va aplegar 125 persones

L’

esplanada de Can Muntanyà va ser el
lloc escollit per l’Associació cultural Fletxa d’Or per celebrar la que ha estat la
seva primera activitat com a entitat: un
sopar a la fresca obert a tothom.
L’activitat, que va comptar amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, va
reunir 125 persones i va consistir en un
pica-pica individual, un segon plat de botifarra amb patates, postres, aigua i vi. La
vetllada es va amenitzar amb la música
d’un DJ, i a més a més, també es va fer el

sorteig d’un pernil. Segons Roser Ercilla,
secretària de la nova entitat, la idea de la
creació de Fletxa d’Or va sorgir durant el
passat Nadal a partir d’un grup d’amics
que tenien com a objectiu organitzar activitats de tipus cultural per a la vila, com
sopars populars, sortides o tallers de manualitats. Actualment són 16 persones

Caldes pels Animals arriba al seu primer
aniversari amb un balanç més que positiu

les que formen la junta, Jaume Joan n’és
el president i Alícia Bosch, la tresorera.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
es valora molt positivament la posada
en marxa d’aquesta entitat que suposarà
una nova empenta en l’agenda cultural
del municipi, i una eina més d’integració
entre tots els veïns i veïnes de Caldes.

L’entitat va néixer a finals
del 2016 amb l’objectiu
de tenir cura i dur un
control de les colònies de
gats a Caldes d’Estrac

aquest control l’associació depèn de les
aportacions que fan els mateixos socis i
compta amb la col·laboració de l’Ajuntament en la manutenció del pinso.

E

s defineixen a sí mateixos com un
grup de persones voluntàries amb una
cosa en comú: estimen els animals. I és
aquesta passió pels animals el que ha fet
que sorgís gairebé de forma espontània
l’associació Caldes pels animals, una associació sense ànim de lucre que ja està
a punt de complir el primer any des de la
seva fundació.
Segons dos dels socis de l’associació,
Carme Chica i Pere Tomás, la fita principal de Caldes pels Animals és la coneixença, la cura i el control de les colònies
de gats de Caldes d’Estrac. Per això una
de les tasques fonamentals dins de l’associació és la coordinació de tots els vo22

luntaris de manera que es pugui arribar
a acomplir els objectius. Entre les tasques que realitzen destaca l’alimentació
dels gats un cop al dia (sempre amb pinso), el control de que tots estiguin esterilitzats i portin xip, l’atenció veterinària,
i l’acompanyament d’aquells gats que
estan malalts i no tenen cura.
Els socis destaquen que la principal causa de que sorgeixin les colònies de gats
és l’abandonament de gats que havien
estat adquirits com a mascotes. Un cop
que es forma la colònia, no es pot traslladar, l’opció més adient és dur-ne un
control, ja que els refugis tampoc els poden acollir perquè estan saturats. Per fer

Des de l’Ajuntament, s’agraeix la tasca
que porta a terme l’associació, ja que
contribueix eficaçment al compliment
de l’Ordenança Municipal que estipula
la cura de les colònies dels animals. És
per això que s’atorgarà un carnet a tots
els socis per facilitar la seva tasca i d’altra banda, ajudar en la conscienciació de
tots els veïns i veïnes de la importància
de tenir cura d’aquestes colònies. En
aquest sentit, els membres de l’associació recorden que a Catalunya està vigent
la Llei de Protecció dels Animals que
empara, entre d’altres animals, els gats
com a éssers vius dotats de sensibilitat
física i psíquica.
D’altra banda, des de l’associació Caldes pels Animals es vol agrair la tasca
de totes aquelles persones que tot i no
formar part de l’associació donen menjar als animals, tot recordant que només
se’ls ha de donar pinso i no altres productes. També animen tothom a fer-se
voluntari. Només cal posar-se en contacte a través del seu facebook: Caldes
pels Animals o a través de l’adreça electrònica: caldespelsanimals@gmail.com.
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Més de 500 persones
s’uneixen a la festa
del Club Nàutic
La vetllada va començar amb la ja
tradicional sardinada i botifarrada i va
continuar amb la música del grup The
Age of Covers i del DJ Àlex Vallès

L

a cinquena edició de la festa marinera organitzada
per l’Associació de Pescadors de Caldes d’Estrac – Club
Nàutic va tornar a comptar amb un nombrós públic assistent. El dissabte 29 de juliol, més de 500 persones, entre
les que van assistir al sopar i les que van acostar-se per
gaudir de la música, es van unir a la festa celebrada a la
platja de les Barques .
La vetllada es va iniciar a les 21h amb la botifarrada-sardinada popular i va continuar fins les tres de la matinada
gràcies a la música del grup The Age of Covers i del DJ
Àlex Vallès. Segons els organitzadors, la trobada es va
desenvolupar amb normailitat i tothom que hi va participar va poder gaudir d’un bon ambient en tot moment.

Els Gegants estan tocats
Imagineu-vos:
Festa Major, dia de cercavila gegantera, la plaça del Molí, la
Riera, el Carreró, etc., amb nens i nenes, junt amb les seves
famílies tot esperant veure els Gegants. Tot ple de gent esperant la festa. Però no se sent el rebombori habitual de sempre;
colles afinant gralles, tabals que sonen de tant en tant, un
fort murmuri de centenars
de persones parlant… En
comptes de tot això, només
comencen a sentir-se quatre
gralles i un tabal, algun capgròs i tres gegants ballant!
No hi ha res més. Una colla,
la nostra, desfila tota sola
riera avall… Avui, al poble,
poden sortir les tres figures
perquè a casa sempre hi ha
col·laboradors que ens donen un cop de mà.
Doncs bé, què us semblaria el que acabeu d’imaginar-vos…?
Avorrit, més aviat penós.
Els Gegants estan tocats, el
món geganter està tocat.
Falten recursos. Falten persones que s’hi comprometin. S’hi
pot col·laborar de moltes maneres, portant gegants, capgrossos, tocant la gralla o el tabal… I també falten (i no és cap
crítica a ningú) calés. Aquest any, per la falta de membres, i les
obligacions familiars i laborals de molts de nosaltres, no hem
pogut fer els actes que ens proporcionaven aquests diners per
continuar, per fer una cosa bàsica en el món geganter, que
són les sortides a d’altres pobles i ciutats a les seves festes
majors, i que són tan importants com la pròpia festa major per
a nosaltres.
Vull explicar bé com funciona el món geganter:

Si nosaltres no hi anem quan ens conviden, aquella colla no
vindrà a la nostra trobada, a això se li diu “intercanvi”. En el
millor dels casos, si ens comprometem a deure la convidada
l’any següent, aleshores sí que aquesta colla vindrà a la nostra
festa. Així és com funciona. Ni la Festa Major s’omple de colles
per art de màgia, ni nosaltres anem a d’altres llocs tan sols per
passar una bona estona.
No és cap obligació, és clar, ningú ens hi obliga, però suposa
un esforç personal i econòmic mantenir la cultura i les tradicions que necessiten implicació i
sobretot compromís. Algú ho ha de
fer, no hi esteu d’acord?
Colles com Dosrius, i ara Vilassar de
Mar, fa poc ens han comunicat que
faran un “descans”, per no entrar
en detalls, i d’altres colles de Catalunya passen pel mateix. Nosaltres, l’any que ve, 2018, farem 2 o 3
sortides que devem (són a les que
no hem pogut anar aquest any). No
demanarem intercanvis aquests
pròxims mesos per a l’any que ve.
No ens podem comprometre a tornar-los.
En resum, necessitem gent, sobretot portadors, però primordialment
necessitem compromís. No serveix
de res que tinguem 50 membres si
després se li dona prioritat a d’altres coses, i deixes a un segon, o, tercer pla la colla. Després els diners; si som força gent,
és més fàcil fer actes per recaptar calés i continuar amb les
sortides, i per ‘ende’, participant a la Festa Major.
Enguany, a més, la meteorologia també se’ns ha posat en contra i, ja ho heu vist, la pluja ens ha aigualit la festa. L’any que
ve, ja veurem...
Si us plau, no deixem que s’enfonsin…
Jordi Palacín –cap de Colla–
Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac
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La Quadra del Mar esdevé
l’equip campió del Torneig de
Futbol Sala de Festa Major
La final es va disputar el divendres 1 de
setembre al Pavelló Poliesportiu

La Quadra del Mar ha estat

l’equip guanyador del que ha
estat el 22è Torneig de Futbol
Sala de Festa Major.
L’equip va proclamar-se campió després d’enfrontar-se
amb Immotècnics, en una final
molt igualada que es va acabar
decidint en els penals. Finalment, Immotècnics va assolir
la segona posició. En tercer
lloc va quedar Amics de Bartomeu, després d’enfrontar-se
amb Món Sa.
El regidor d’Esports, David Salvà, va ser l’encarregat de lliurar els trofeus juntament amb
els principals organitzadors,
Jordi Naval i Xavi Herrero, de
l’entitat Can Muntanyà. A més

dels trofeus als equips guanyadors, també es va lliurar un
Premi Honorífic al Millor Porter, concedit a Xavi Tarradó, el
Premi al Millor Porter, lliurat a
Esteve Plana i el Premi al Màxim Golejador, que es va atorgar a Carlitos Fernández, entre d’altres commemoracions.
Herrero ha explicat que l’experiència ha estat molt positiva especialment pel bon nivell

dels jugadors. D’altra banda,
com a regidor d’Esports, Salvà ha destacat el bon ambient
d’esportivitat que s’ha viscut
durant tots els partits, i la implicació de tots els participants.
Salvà ha destacat també que
s’ha tornat al clàssic Torneig
de Festa Major potenciant els
equips i jugadors de Caldes.
Aquest any han estat 9 els
equips que han participat al
Torneig de Futbol Sala, amb una
important presència d’equips
caldencs. De cara a l’any que
ve organitzadors i Ajuntament
continuaran treballant en col·
laboració per aconseguir més
equips participants.

L’Svatour finalitza a Caldes amb més de 400 participants
La vuitena i última prova de

l’Svatour 2017 es va disputar a
la platja dels Tres Micos de Caldes d’Estrac.
En la categoria masculina, els
guanyadors van ser la parella
formada per l’uruguaià Jonatan
Arriola i el cubà Mauri Laza;
en la categoria femenina va
guanyar la parella formada per
Mila Freinik, de Mallorca, i Jemima Sena, de Barcelona. Els
partits de la categoria mixta es
van disputar el diumenge i va
guanyar la parella mallorquina i
gaditana Mila Freinik i Antonio
Burgal. Per últim en la categoria 4x4 Open, la categoria més
popular, va guanyar l’equip de
Poca Broma vinguts de Mataró.
La celebració de l’Svatour a
Caldes d’Estrac ha estat una
aposta innovadora de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament. El
regidor d’Esports, David Salvà,
ha volgut destacar l’èxit de la
iniciativa, la bona entesa entre
l’Ajuntament i els organitzadors
i la importància d’impulsar el
municipi de Caldes a nivell esportiu. Salvà també ha posat
de relleu la repercussió que
té aquest esdeveniment en la
promoció i el comerç de Caldes
“Un esdeveniment d’aquesta
magnitud potencia el comerç i
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Fotografies cedides per Svatour

promociona el municipi. Tota la
gent que ve a seguir la competició, es queda a Caldes per gaudir de la vila i de la nostra oferta
turística”. Segons Jordi Muñiz,

El campionat de
volei platja es va
celebrar el cap de
setmana del 2 i 3 de
setembre emmarcat dins els actes
de la Festa Major

principal organitzador de l’esdeveniment, el campionat ha estat
un èxit de participació amb més
de 400 inscrits en totes les categories provinents de països com

França, Itàlia, Eslovènia, i també
de llocs més propers com Andorra o Cadis, i com no, de totes
les comarques de Catalunya. De
tots els equips participants,es
calcula que uns 8 equips han estat de Caldes, i tot i no haver fet
podi, van tenir una bona experiència en el campionat. Muñiz
també ha destacat que la prova
es va disputar amb un ambient
espectacular i les 24 pistes van
lluir un gran nivell de joc esportiu i festiu.
La vuitena prova de l’Svatour
era decisiva per a molts dels
equips participants, fet que va
atreure moltíssima gent que va
seguir els partits des de les grades fixades a la platja. Els organitzadors calculen que més de
600 persones van passar a veure el Campionat de volei platja
que ja és referencia a Catalunya.
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El Club de Petanca
tanca amb èxit
el 37è Torneig de
Festa Major en la
categoria sènior
36 infants van participar en
el tradicional Torneig Infantil
de Petanca de Festa Major

Dissabte 25 d’agost a la tarda, les pistes

municipals van acollir el tradicional Torneig Infantil de Petanca que aquest any
arriba a la 37a edició i en el qual hi van
participar 36 jugadors. Finalitzada la competició es van lliurar els premis: una bossa d’obsequis per a tots els participants i
una medalla i copes per als primers classificats. Els guanyadors en aquesta edició
han estat Pau, Martina i Alba; en segon
lloc, Hugo López, Víctor i Miquel; i en tercer lloc, Amaia, Ferran Pérez i Arianne. El
regidor d’Esports, David Salvà, va ser l’encarregat de lliurar els premis.

12 tripletes es van disputar
el Primer Premi al Torneig
de Petanca Sènior
El diumenge 3 de setembre el Club de Petanca va organitzar el 37è Torneig de Petanca Sènior que es va iniciar a les deu del
matí a les pistes municipals de petanca.
Durant el matí es va celebrar la fase de
classificació i a la tarda van tenir lloc les

finals fins les set del vespre, moment en
què es van lliurar els premis. En total hi van
participar 12 tripletes, 8 de les quals van
obtenir premi: 4 a la classificació general i 4
de consolació. Els guanyadors de la general
vans ser: 1rs, J.Cortes, Gibert, Antonia; 2ns,
Emili, Quim, Aurora; 3rs, Àngel, Neus, Fabi;
4ts, Pazos, Enric, Juani. Per la de consolació van ser: 1rs, Isidro, Feliciano, Lola; 2ns,
Francesc, Fajardo, Fefi; 3rs, Bernabé, Ana
H, Pepi T.; i 4ts, Paco S., Moisés i Alejandro.
L’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, el regidor d’Esports, David Salvà, i el regiodor
d’Urbanisme, Miquel González van ser els
encarregats de lliurar els premis juntament
amb el president de l’entitat, Joan Mora.
Un cop finalitzat el torneig es va oferir un
pica-pica a tots els assistents.

Carla Escrich, patinadora del
CPA de Caldes, 6a al Campionat
Mundial de Patinatge Artístic
Les finals van tenir lloc el divendres
8 de setembre a Nanjing, Xina

Aquest divendres 8 de setembre s’han disputat els programes llargs

que conformen la final en la modalitat de lliure de patinatge artístic
dins del World Roller Games de Nanjing (Xina).
La patinadora del CPA Caldes d’Estrac, Carla Escrich, ha realitzat un
llarg molt complet, amb una alta dificultat, que li ha valgut per mantenir la fantàstica 6a posició en el seu primer Mundial Sènior. Una posició
que la situa dins de l’elit mundial del patinatge en la màxima categoria.
Segons el Club de Patinatge Artístic de Caldes, “ha estat una gran
experiència. Una competició amb els millors del món, italians, argentins, americans, francesos, japonesos, colombians... i ara també Caldes
d’Estrac, tots a Nanjing competint per defensar les millors posicions”.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac felicitem la Carla Escrich per
l’èxit assolit i al seu entrenador Albert Trilla per aquest magnífic resultat i per tota la feina feta durant la temporada.
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DESTAQUEM...
Dissabte, 7 d’octubre, a les 11:00
a la Biblioteca Can Milans

Quan arriba la
penombra
Jaume CABRÉ
(NOVEL·LA)

Barcelona: Proa, 2017.

Jaume Cabré serà el convidat al programa “Lletres en viu”
que la biblioteca organitza gràcies a la col·laboració de la
Institució de les Lletres Catalanes i dins la programació del
seu club de lectura. Podrem conversar amb l’autor sobre la
seva novel·la, d’èxit internacional, Les veus del Pamano i
d’altres aspectes de la seva trajectòria com a escriptor. La
trobada és oberta i gratuïta.

Quan arriba la penombra és un
llibre de relats que s’il·luminen com
les pedres fogueres. Hi trobem individus inquiets que voldrien ser en alguna altra banda, personatges fora de la llei,
aromes de thriller, tocs d’ironia, elements fantàstics… amb la mestria tècnica que
l’ha fet cèlebre a tot Europa, però també amb tota la passió vital. Jaume Cabré ha
compost un llibre compacte on no hi sobra ni una paraula.
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Foto: Jordi Milian www.illadellibres.com

Un nen poruc que es rebel·la contra la tirania d’un mestre, un assassí
que es confessa davant la pròxima
víctima, un lladre xuclat pel quadre
que acaba de robar, un escriptor que
amenaça l’editor de suïcidar-se, un
ancià que passeja pels escenaris on
va fer la guerra... Són històries colpidores, que es trenen o es visiten
les unes a les altres, sempre amb
dinamisme, energia, tocs d’humor i
incursions en la fantasia.
Notes sobre l’autor:

Jaume Cabré i Fabré (Barcelona, 1947)
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona,
catedràtic d’ensenyament mitjà en excedència, és membre de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Durant molts anys va compaginar l’escriptura amb l’ensenyament.
Més endavant incorporà una nova faceta professional, la del guionatge televisiu i cinematogràfic. Avui es dedica íntegrament a
la literatura.
La seva feina literària està centrada en la novel·la i el relat; però
també ha publicat teatre i un parell de llibres de reflexió sobre
l’escriptura i la lectura.
+ INFO: http://jaumecabre.cat/ca/jaume-cabre/
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Caldes d’Estrac present a l’acte de l’ACM i l’AMI per donar
suport a la celebració del Referèndum de l’1 d’octubre
El paranimf de la Universitat de Barcelona va acollir aquest dissabte més de 500 alcaldes d’arreu del país

M

és de 500 alcaldes han participat en
l’acte organitzat per l’ACM i l’AMI el 2 de
juliol per donar suport a la Generalitat
en la convocatòria del Referèndum que
tindrà lloc el pròxim 1 d’octubre. Entre
ells, Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, en
representació del municipi.
Amb aquest acte es volia mostrar el
compromís del món municipal amb les

accions que es requereixin des del Parlament i el Govern per poder tirar endavant el Referèndum, i així ha quedat
palès amb l’èxit d’assistència i la Declaració del Món Local de l’1 de juliol de
2017 llegida durant l’acte per l’exalcalde
de Cerdanyola, Antoni Morral. En paraules de Neus Lloveras, presidenta de
l’AMI “Els 400 processos oberts no ens

han espantat i els ajuntaments no ens
farem enrere”. L’acte va comptar, entre
d’altres, amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell i els consellers Neus Munté, Josep Rull i Meritxell
Borràs. L’himne dels Segadors va posar
punt i final a la trobada reivindicativa.
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L’alcaldessa de Caldes d’Estrac,
Rosa Pou, signa el Decret de
suport al Referèndum de l’1-O

L’alcaldessa de Caldes ha signat aquest 7 de setembre el decret d’alcaldia pel

qual dóna suport al Referèndum d’autodeterminació que s’ha convocat per al
pròxim dia 1 d’octubre.
D’aquesta manera es compromet a complir amb les previsions que es concreten
en la Llei del Referèndum per a l’autodeterminació de Catalunya, aprovada el dia
abans, 6 de setembre, pel Parlament de Catalunya, i el Decret de convocatòria,
signat també pel Govern de la Generalitat.
L’alcaldessa haurà de donar compte d’aquesta resolució al pròxim Ple ordinari de
l’Ajuntament, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM), i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Josep Maria Casal, nou regidor
del grup polític de PDeCAT
Va prendre possessió del càrrec durant el Ple del 24 de juliol

Josep Maria Casal va prendre possessió del càrrec durant el darrer Ple
ordinari de l’Ajuntament, celebrat el 24 de juliol.

Àngel Rusiñol
renuncia al seu
càrrec de regidor
La renúncia es va fer efectiva al Ple
del 29 de maig

À

ngel Rusiñol, fins ara regidor de PDeCAT,
va fer efectiva la seva renúncia durant el Ple
del 29 de maig. Rusiñol no va poder ser-hi
present però el portaveu del grup, Joaquim
Arnó, va destacar la seva tasca durant tots
els anys que va exercir de regidor: “ha deixat
empremta i difícil serà trobar algú com ell”.
Rusiñol va entrar com a regidor a l’oposició el
2004 i entre les seves iniciatives destaca la
tasca que va desenvolupar dins de l’Àrea de
Comerç i Turisme, per exemple, a l’hora de
posar en marxa l’Oficina de Turisme, que es
va obrir el 2010, o la dinamització del comerç
amb campanyes com la del “Videopèsol” .
Rusiñol ha explicat que el fet de deixar el
càrrec ha estat “en part per motius laborals, i
en part una imposició personal derivada d’algunes preses de decisió que considero equivocades en la seu del nostre grup municipal”.
Al seu torn, els portaveus de la resta de grups
polítics, ERC i PSC, van aprofitar per destacar
la dedicació al poble del regidor, agraint-li la
feina feta.
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Durant la presa de possessió, el nou regidor de PDeCAT va expressar el seu
compromís amb el procés d’independència de Catalunya: “Vull afegir que per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, resto a disposició del Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les
nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà”.
L’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, va donar la benvinguda a Casal, desitjant-li
sort en la seva nova etapa com a regidor de l’Ajuntament de Caldes. Els
aplaudiments de tots els membres del consistori i dels assistents al Ple van
tancar l’acte.
Josep Maria Casal, de 71 anys, viu a Caldes d’Estrac i s’ha jubilat després
d’estar al càrrec de BCN Consulting Network, empresa d’assessorament i
consultoria, durant 14 anys. “Vaig entrar al partit de PDeCAT a finals del 2014,
amb l’objectiu de treballar per Caldes”. Casal ha destacat també que durant
el període que estigui com a regidor vol promoure, d’una banda, la bona entesa entre tots els membres del consistori. D’altra banda, ha subratllat el seu
compromís de treballar perquè Catalunya assoleixi la sobirania.
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L’Apunt
econòmic
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n
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Deute a llarg termini
Creditors (deute amb
proveïdors i administracions
públiques)

1.500.000
1.000.000
500.000
0

Deutors (total)

19/12/16

Creditors (deute amb proveïdors
i administracions públiques)
deutors (TOTAL)
deutors - Liquidacions gestionades
per ORGT
deutors - Generalitat TOTAL
deutors - Diputació
deutors - Altres

19/4/17

23/06/17

28/8/17

a 19/12/16:

a 22/2/17:

a 19/4/17

a 23/6/17:

a 28/8/17:

3.620.274,01 €
409.097,38 €
1.861.105,40 €

3.519.958,15 €

3.437.975,38 €
480.716,10 €
1.814.058,62 €

3.372.843,00 €

3.199.521,43 €
710.179,15 €
2.542.171,45 €

1.214.207,98 €
180.156,42 €
82.000,71 €
337.693,51 €

2.633.353,68 €

Import pendent
DEUTE A LLARG TERMINI

22/02/17

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

406.595,84 €
1.752.657,78 €
1.045.401,68 €
265.461,02 €
104.046,57 €
337.748,51 €

361.299,92 €
3.320.283,94 €
248.565,58 €
57.082,17 €
381.282,51 €

2.014.737,19 €
176.256,14 €
14.349,61 €
336.828,51 €

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.

El govern respon
Formula les teves preguntes i les respondrem en la pròxima edició del Portada
Continuem amb el desig de seguir coneixent de primera mà les vostres propostes o
inquietuds davant els temes cabdals que afecten Caldes d’Estrac. Per això 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

P.G.: Pensa fer alguna cosa
aquest govern amb les
instal·lacions del pavelló? Està
realment deixat i fet malbé.
Miquel González, regidor d’Urbanisme:
Aquest quatrimestre de l’any farem
un seguit d’inversions per millorar les
instal·lacions que realment ens vam
trobar en un estat lamentable. Hem fet
estudis d’inversions a diferents llocs de
les instal·lacions del pavelló per poder
prioritzar el servei a la ciutadania i als
esportistes que fan ús de les mateixes.

------------Anònim: Quan pensen explicar els
errors comesos en la licitació de
parades del mercat municipal?
Rosa Pou, alcaldessa de Caldes: Si us
referiu als errors de forma que van
sortir als plecs en el moment de fer
la licitació, es van corregir seguint

el procediment estipulat. Un cop
esmenats, es van passar pel ple i es
va avisar a tots els que havien fet
la licitació, sense que s’alterés en
cap moment el procés de licitació.

------------Anònim: Se saca algún rendimiento
de las placas fotovoltaicas del
parking y quién vigila que todo el
mundo pague el aparcamiento?
Òscar Baró, regidor d’Hisenda:
Al 2016, l’import ingressat per la
generació d’energia elèctrica de les
plaques ha estat de 66.489€. Cal tenir
en compte que hi ha unes despeses
associades a aquesta activitat i que
es gestionen des de l’EPEL (Empresa
Pública Empresarial) de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac. Deixant de banda
despeses puntuals com auditories
o indemnitzacions, les principals

despeses són: reparacions i conservació
(6.511€), serveis professionals
independents per a gestió (2.108€),
primes d’assegurances (4.098€),
subministraments (3.013€) i despeses
financeres (1.744€). El 2016 aquestes
han sumat 17.474€. D’aquesta manera,
descomptant les despeses citades
dels ingressos quedarien 49.015€,
però encara s’hauria de descomptar
l’amortització de l’immobilitzat (ja
que caldria esperar que els ingressos
puguin pagar anualment el que van
costar les obres i plaques i destinarlos a pagar el crèdits que es van
contreure), i l’amortizació va quedar
quantificada al 2016 amb 57.434€.
Així, el resultat passaria a ser de
–8.419€. Aquest és un nombre negatiu,
i fa que la conclusió sigui que el 2016 no
s’ha tret rendiment del pàrquing de les
plaques fotovoltaiques, sinó al contrari.
D’altra banda, la Policia Local és
la que vetlla per al compliment
del pagament a la zona blava i es
reforça en la temporada d’estiu.
Destacar que la màquina de zona
blava situada al pàrquing ha ingressat
en el darrer any (de setembre’16
a setembre’17) 22.037€.
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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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Avancem sense por
Avancem, avancem i avancem. Ho
fem amb seguretat i convicció. Segurs
del que volem assolir i pensant en
el bé comú d’una nació sencera.
Sabedors de tot el que podem
perdre a nivell particular, com a
representants institucionals, si ens
atrevim a defensar els nostres ideals.
Defensant-los igualment. O potser
encara de manera més convençuda.
No tenim por, però rebutgem
les mentides i les amenaces
que persegueixen doblegar-nos
i fer-nos tirar enrere.
No tenim por, però hauríem volgut
viure en un estat amb prou maduresa
democràtica per centrar el debat
en el fons i no en la forma. Un estat
on els ciutadans haguessin pogut
escoltar els arguments del Sí i del No
per tenir prou eines. Un estat on es
reconegués un acte tan essencialment democràtic com és votar.
No tenim por, però hauríem volgut
estar convocats d’una altra manera.
No podem lamentar-nos pel que
no tenim. Som hereus del que som
hereus i no ens serveix de res mirar
enrere. No ens podem permetre que
ens distreguin aquells que sobtadament es converteixen en garants
de la democràcia quan han actuat
com un mur infranquejable o han
defensat referèndums impossibles.
Ara ja no podem perdre ni un minut
en escoltar-los. Massa tard. Hem de
mirar endavant, organitzats de la
manera que sabem fer-ho, discrets
de la manera que sabem ser-ho.
Encarem el futur amb il·lusió, perquè
aquest futur és a tocar i si la majoria
ho volem serà possible. Poder votar
ja serà un triomf. I que ningú s’equivoqui. No serà un triomf d’una part
de catalans i catalanes. Poder votar
serà un triomf de la democràcia.
Voldríem mirar als ulls d’Estellés
per dir-li que ja ha arribat el dia en
que no hem pogut més. I que encara
ens queden dies de no poder més, i
que el dia 1 d’octubre volem votar.
Sí o No, però volem votar. Perquè
votar és llibertat i la llibertat és un
dels tresors més preuats que ens
pertany a cada un de nosaltres.

Explicacions? À vous
de commencer…
“Fer campanya vol dir anar a buscar
l’elector, no insultar el contrari”
--Angela Merkel
No és gaire freqüent, per a un
socialista, i a alguns els pot estranyar,
que comencem la nostra columna del
Portada amb aquesta citació, presa
d’una persona amb què no es pot dir
que compartim gaire coses. Però disculpeu-nos: potser és la primera vegada que ens trobem amb una frase
tan clara i tan justa, i l’hem volguda
aprofitar perquè, per al que us volem
dir, ens venia com a anell al dit.
Així és: malgrat la proximitat ideològica que se suposa entre dos partits
de base i origen cristiano-demòcrata,
no sembla que alguns membres locals
del PDeCAT estiguin disposats a seguir els consells de la líder alemanya.
Els agrada més, de sempre, el model
agressiu i mossegador –més propi
del líder gallec del PP, que mira tant
com pot de desviar l’atenció dels
problemes que ha creat, mantingut
durant anys i, possiblement, aprofitat
en benefici propi– que no pas la
claredat responsable de donar-ne
comptes, tancar projectes amb les
explicacions pertinents i amb la documentació i transparència degudes.
I, que, si pot, aprofita per carregar contra els que considera els
seus “enemics”, més que no pas,
simplement, els seus oponents.
Exigeixen comptes abans de donar-ne
les seves, de presentar la documentació de rigor i així intentar netejar,
dins del possible, la malmesa imatge
de la seva gestió. Que, semblaria
–i diem només “semblaria”– que
volen associar o contrastar amb
la de l’actual govern local.
Que ningú no hi pateixi: com no
podia ser d’altra manera, donarem
escrupulosament els comptes que
calen –però, també,desgraciadament,
sembla que haurem de reclamar-ne alguns que estan pendents. Uns quants, per cert.
Mentrestant, haurem de seguir
aguantant insinuacions, falses
denúncies i exigències extemporànies. Ja hi estem acostumats. Santa
paciència. En aquest camí, com ja
hem dit moltes vegades i no ens
en cansarem, no ens trobaran.

Festa Major
La Festa Major d’enguany ja és
història. Llàstima del mal temps del
dissabte que va obligar a suspendre
alguns plats forts (Concert, Ball,
Gegants, Festa Jove, etc), però en
conjunt ha estat una bona ocasió
per a celebrar-ho junts, amb forta
implicació ciutadana i de les entitats,
com ja és habitual. Especial menció
per al Correfoc del diumenge i
per la commemoració dels Amics
del Bonsai, sense oblidar l’actuació musical al parc Muntanyà i
totes les altres manifestacions,
campionats i activitats que han
tingut lloc durant aquests dies.
Des del PARTIT DEMÒCRATA de
CALDES, en tant que representants
democràtics de la ciutadania que
som, volem agrair en nom propi i
de tots els nostres simpatitzants,
militants i amics, l’esforç i dedicació
de tots els qui, d’una manera o altra,
l’han fet possible. La Festa Major
és la nostra festa per excel·lència
i per tant, la millor opció possible
per passar-s’ho bé junts durant
uns dies. Moltes gràcies a tots !

Diada Nacional
i Referèndum
Com cada any, el Partit Demòcrata
ha participat activament en els actes
commemoratius i reivindicatius
de la Diada de l’11 de setembre a
Barcelona i a Caldes, refermant així
públicament el seu compromís amb
el dia a dia del municipi i amb la
lluita del conjunt del poble català
per aconseguir decidir lliurement
el seu futur més immediat.
En aquest sentit, el PDC dóna suport
als plantejaments de la Generalitat
i del Parlament al respecte i fa i
farà costat a l’alcaldia de Caldes per
fer possible la lliure expressió dels
caldencs i caldenques el proper dia 1
d’octubre al Referèndum d’Autodeterminació que s’ha convocat.

AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES D’OCTUBRE DE 2017

OCTUBRE

2

Dilluns

Sortida a CASTELLA LA
MANXA “RUTA DEL QUIXOT”
Anada en Ave, tornada en
autocar, 5 dies, del 2 al 6
d’octubre. Preu per persona
en habitació doble: 545,00 eur
- Habitació individual 90,00
eur més.
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera edat

6

Divendres

A les 6 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Hora del Conte amb
Marta Catalan
Organitza: Biblioteca Can
Milans

7

Dissabte

A les 11 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Lletres en viu amb
Jaume Cabré
Organitza: Biblioteca Can
Milans

10

Dimarts

A les 6 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
L’Hora del conte amb
Ada Cusidó
Organitza: Biblioteca Can
Milans

12

Dijous

De 1 migdia a 7 tarda, a la pèrgola Can Muntanyà
Festival “Tots som
indígenes”
Organitza: Associació Camí Ral
39, Verdura i Cultura
Preu: donatiu de 2 euros

15

Diumenge

De 9 matí a 3 tarda, a
l’Esplanada de Can Muntanyà
Mercat de segona mà
Organitza: Associació segona
oportunitat vintage
A les 9 matí, sortida des de la
Plaça de la Vila
Aplec del Remei:
- A les 9h: passejada popular a
l’ermita del Remei
Distància: 5 Km (2’5 Km anada
– 2’5 Km tornada)
Organitza: Associació Cultural
Fletxa d’Or

A les 11h, davant de l’ermita
del Remei
missa i tot seguit
ballada de sardanes
amb la Cobla Premià
Organitzen: Ajuntament
d’Arenys de Mar, Ajuntament
d’Arenys de Munt, Ajuntament
de Caldes d’Estrac
A les 7 tarda, davant del
monument a Lluís Companys
situat a l’entrada del cementiri
Homenatge a Lluís
Companys amb motiu del
77è aniversari del seu
afusellament
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac

17

Dimarts

19

Dijous

20

Divendres

27

Divendres

28

Dissabte

També dimecres 18 i dijous 19
Ales 10 matí, a La Fabriqueta
Forma’t: “Finances per
no financers”
Curs de formació per al
foment de l’ocupació i
l’emprenedoria
Organitzen: Ajuntament
de Caldes d’Estrac, de Sant
Andreu de Llavaneres i de Sant
Vicenç de Montalt

A partir de les 8 vespre, al
Mercat Municipal, el carreró
i la Riera
Nit de tapes i música al
Mercat Municipal
Tapes a partir d’1 euro!
Organitza: Mercat Municipal
amb el suport de l’Àrea de
Promoció Econòmica de
l’Ajuntament
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Dimarts

De 5 a 8 vespre, (lloc per
confirmar)
Castanyada – Halloween
popular
Venda de panellets artesans i
castanyes
Taller de maquillatge
Concurs de disfresses
Organitza: Consell de Joves de
Caldes d’Estrac

De 10 nit a 2 matinada, lloc
per confirmar (pròximament
tots els detalls al web
municipal i al cartell específic)
Barrakaldes –
Castanyada Jove
Concerts amb ANDANA,
KALABRANDA i DJs
Organitza: Consell de Joves de
Caldes d’Estrac amb el suport
de La Quadra del Mar

CURSOS I TALLERS
Taller d’escriptura creativa
Taller d’escriptura creativa dins del cicle Calderart, a càrrec de Calaix de Cultura, a la Biblioteca
Can Milans. Dissabtes d’11 matí a 1 migdia; els dies 14 i 21 d’octubre; i 4, 11, 18 i 25 de novembre.
Organitza: Biblioteca Can Milans i Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Pilates per a la gent gran
Cada dijous de 10 a 11 matí, a la Sala Cultural. A càrrec de Raquel Rivera. Inscripcions a Serveis
Socials: 93-791-15-42 (vacances juliol i agost). Organitza: Àrea d’Acció Social.
Curs de percussió
A la Sala Cultural cada dimarts i dijous entre les 8 tarda i les 10 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
Els dilluns i dimecres de 2/4 de 12 a 2/4 d’1 migdia, a la Sala Cultural. Organitza: DonastraK.
Taller de manualitats
Els dimarts i dijous de 5 a 7 tarda (Edifici de l’Ajuntament, 4t pis). Organitza: DonastraK.
Curs de bonsais
Els dimecres a partir de les 8 vespre, a la “Caseta dels Bonsais”. Organitza: Amics del Bonsai.

A 2/4 de 8 tarda, a la Fundació
Palau
Inauguració exposició:
Palau mira Picasso
Es podrà visitar fins al 14 de
gener
Organitza: Fundació Palau

A les 6 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Mama, papa, llegiu-me un
conte!
A càrrec de Marta Torrents i
Tamara Alfaro
Organitza: Biblioteca Can
Milans

A les 6 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Taller de tardor
Organitza: Biblioteca Can
Milans

A les 11 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Inici d’ “Entr@línia jove”
Club de lectura juvenil de
Caldes d’Estrac.
Organitza: Biblioteca Can
Milans
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entrevista––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Teresa Barba i Mercè Loire, coordinadora i secretària de l’ANC de Caldes d’Estrac

2

010. Òmnium Cultural convoca la manifestació “Som una nació. Nosaltres decidim”. Grups d’amics, veïns i veïnes de Caldes es troben espontàniament units sota el
mateix lema. És així com comença a forjar-se l’ANC de Caldes. Set anys després, el
que va ser una trobada és un ferm compromís, un camí on l’entitat ha anat donant
passes i aconseguint fites en la seva lluita per la independència de Catalunya tan emblemàtiques com la manifestació del 2013, on una Via Catalana de mans enllaçades
construïen una icona que perviurà per sempre en la memòria de tothom.
Ara, la convocatòria per fer un referèndum vinculant ja és una realitat tot i les incerteses que l’acompanyen. L’ANC de Caldes viu aquests darrers dies amb il·lusió i
determinació. A la pregunta de què faran aquest 1 d’octubre, no hi ha cap vacil·lació:
“Anirem a votar”.
hem unit també a la campanya unitària.
Volem que tothom conegui les raons i els
motius pels quals volem una Catalunya independent. Portem molt de temps esperant
una resposta al nostre desig d’autogovern,
però en més de 30 anys, el diàleg amb
l’Estat Espanyol ha estat impossible. Hi ha
una manca de respecte cap a la identitat,
la llengua i la cultura catalana, a més d’un
ofegament en el potencial i el progrés
intel·lectual, econòmic i social de Catalunya. Tot això s’ha de donar a conèixer.

Quan es constitueix l’ANC de Caldes?
Arran de la gran manifestació convocada
per Òmnium, comencem a trobar-nos
un seguit de persones per participar en
actes com la Caravana per l’Estat Propi
del Maresme. El gener de 2012 constituïm la territorial de Caldes i al març
assistim a l’Assemblea Constituent de
l’ANC que té lloc al Palau Sant Jordi.
Quantes persones sou actualment?
Actualment tenim uns 30 socis de Caldes,
tot i que entre col·laboradors i simpatitzants, arribem a unes 300 persones,
que mantenim informades mitjançant el
correu-e, i darrerament, sobretot a través
del facebook i twitter. La coordinadora, de
totes maneres, la formem un petit grup
d’unes 8-10 persones que ens reunim per
organitzar les activitats que duem a terme
durant l’any. Volem destacar que l’ANC se
sustenta dels seus propis recursos, que
són la quota dels socis, i del marxandatge.
No rebem ni volem cap subvenció. De fet,
és així com funcionen totes les territorials.
Com veieu la implicació de Caldes
en el procés d’independència?
L’Ajuntament té una majoria favorable
a la independència (9 regidors sobre
11), però seria bo que hi hagués una
visió supramunicipal en aquests te-

Contacte: ANC Caldes d’Estrac
caldesestrac@assemblea.cat
Fcbk: caldesdestrac.perlaindependencia
Twt: 32
@CaldesEstracANC

mes, que els partits deixessin de banda
les diferències i poguessin treballar
tots junts per aconseguir l’objectiu.

Fites aconseguides?
En primer lloc, la constància mantinguda
durant aquests set anys tot i el cansament que genera la incessant negativa al
diàleg per part de l’Estat Espanyol. I en
concret, a nivell local, la resposta positiva a les diferents accions que hem anat
fent. Per posar alguns exemples: el 2013,
la mobilització de la Via Catalana cap a
la Independència, que va comportar una
important tasca organitzativa; el 2014 la
reunió d’entitats i partits dins la Taula pel
Dret de Decidir de Caldes d’Estrac, i tot el
seguit de campanyes per la consulta del
9N (gigaenquesta, país groc...); el 2015, la
pintada mural col·lectiva al safareig, com
a reclam del 27S, i el 2016 l’entrada definitiva del nostre Ajuntament com a membre
de ple dret a l’AMI (reivindicació iniciada
el 2012). Aquestes són només algunes
de totes les accions que hem realitzat,
sempre des d’una posició pacífica i democràtica, amb la convicció que Catalunya,
com a nació, té dret a l’autodeterminació.
Què és el que queda pendent?
Hi ha molta gent que està d’acord amb els
ideals que defensa l’ANC, però costa mantenir un nivell de compromís (reunir-se,
aportar idees, ser presents al carrer...).
Ens agradaria aconseguir més implicació, especialment dels joves de Caldes.
Com encareu el Referèndum?
Amb molta il·lusió! Hem iniciat la campanya penjant banderoles a la Riera, i ens

Es pot impedir que es celebri el
referèndum?
Quan la gent ens fa aquesta pregunta els
responem. “I tu, què hi faràs?”. En gran
part depèn de la fermesa de cadascú.
No ho hem de delegar tot als polítics. Al
cap i a la fi, aquest és un moviment que
ha sorgit al carrer i ha d’acabar al carrer
perquè així ho hem volgut. És clar que
l’Estat Espanyol utilitzarà l’argument de la
por amb tota la seva maquinària, i nosaltres hem de donar-hi resposta, però
una resposta pacífica. No ens convenceran que la democràcia és el contrari.
Quina resposta donaria als que diuen
que es tracta d’un fet il·legal?
Aquí es dóna la paradoxa: justament nosaltres, que estem lluitant per dur a terme
un procés democràtic i ens trobem amb tot
tipus d’impediments, som acusats de ser
antidemocràtics. Ratlla la immoralitat esgrimir la Constitució i la democràcia per oprimir
i castrar un poble. Cal recordar que aquest
moviment no és fruit de quatre “radicals”,
sinó del desgast a nivell econòmic, social
i identitari de milions de persones als que
ens agradaria haver arribat a la convocatòria de l’1 d’octubre a través del diàleg.
Però el problema és que estem defensant
el dret d’autodeterminació a Espanya, en
un altre país això s’hagués pogut pactar.
Hi ha dos escenaris possibles després
de l’1-O, com els afrontareu?
Si guanya el SÍ, Llei de transitorietat i endavant! Es faria el procés constituent amb totes les negociacions que implica. Si guanya
el NO, evidentment estaríem tristos, però
acceptaríem el resultat i hi hauria eleccions.
L’únic que demanem és que es respecti
el resultat, ja que ara sí, és vinculant.
Amb quin missatge voleu
finalitzar l’entrevista?
Amb una frase de D. Tutu “Si ets neutral en situacions d’injustícia, has
triat el costat de l’opressor”.
(Entrevista realitzada el 7/9/17)

