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En la primera edició del 2019 d’aquest butlletí, tot i ja ser al febrer, volem

felicitar-vos a tots aquest any que hem encetat i que comptarà amb commemoracions i fites importants per a Caldes i també per a Catalunya.
Ja tenim les festes nadalenques gairebé oblidades però tenim molt present
que de nou moltes persones han estat privades de passar-les amb les seves
famílies.
A primers de març celebrarem els 25 anys de la Pesolada i el 30è aniversari de
la nostra Cursa popular, i per això són les protagonistes de les primeres pàgines
on recordarem els seus orígens amb anècdotes dels primers protagonistes.
Estem encantats amb el que els restauradors ens estan preparant per al tret de
sortida de la Pesolada, que també l’hem fet coincidir amb el dia de la Cursa per
fer-la entre tots ben grossa.
Un altre tema important que hem volgut destacar és l’aprovació provisional del
pressupost d’enguany de l’Ajuntament. Com ja ve essent habitual, informem
de les despeses i ingressos per capítols així com de la distribució de la despesa
per regidories en imports i percentatges. L’endeutament i l’estat econòmic de
l’Ajuntament darrerament ha seguit millorant considerablement i això permet
afrontar amb garanties les noves inversions que tant necessitem i també us
expliquem.
Més endavant també trobareu les cròniques de la Festa Major petita de Santa
Llúcia i de la cavalcada dels Reis d’Orient, que vam gaudir molt i per això no
podem obviar de fer el merescut agraïment a les entitats participants i en especial a la Comissió de Reis.
Us anunciem també el nou Espai Jove que estem preparant, amb les activitats
que estem programant-hi, i us donem detalls de les noves millores realitzades
a l’Escola, així com dels projectes d’urbanisme recentment finalitzats com són
les millores als passatges Mistral i Xaloc i l’ampliació del cementiri.
Només ens queda recordar-vos que no deixeu de consultar l’agenda a la web
municipal o dins la secció d’aquest butlletí per saber les cites de febrer i març,
d’entre les quals volem destacar l’intens cap de setmana del 2 i 3 de març, amb
el Carnestoltes, la Cursa i el tret de sortida de la Pesolada!
Donem-nos força entre tots per assolir els propòsits que ens haguem fet aquest
inici d’any!
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Primer cap de setmana de març, data
assenyalada en el calendari caldenc

El 3 de març tindrà lloc a Caldes
d’Estrac la commemoració de
dues iniciatives ben consolidades
a la vila gràcies a la implicació
i empenta dels veïns, veïnes,
entitats i comerciants del poble
que cada any treballen coordinats
amb l’Ajuntament. Estem parlant
del 30è aniversari de la Cursa
Popular, i la celebració de la
25a Pesolada. Dues iniciatives
que ja han arrelat a Caldes i
formen part de la seva tradició

Arriba la 30a
Cursa Popular
de Caldes
d’Estrac

Diumenge, 3 de març, Caldes celebrarà

la 30a edició de la Cursa Popular Caldes
d’Estrac Tres Viles. Una competició oberta a tothom i on s’esperen corredors vinguts d’arreu de Catalunya.

Fidels al circuit anomenat “Les Tres Viles” que s’ha anat fent els darrers 11 anys,
la Cursa transcorre per les poblacions de

Sant Andreu de Llavaneres (Port Balís),
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac.
En total, són 10km de recorregut amb
paisatges que barregen mar i muntanya.
Si en els darrers anys ha quedat palesa
la importància d’aquesta competició que
aplega un gran nombre de participants,
“en aquesta edició ens trobarem amb
algunes sorpreses, com una samarreta
dissenyada especialment per al 30è aniversari, i més coses que anirem desvetllant a mida que s’apropi el dia”, explica
el regidor d’Esports, David Salvà. “Volem
que sigui una autèntica festa i animem
tothom a participar-hi, i a continuar fentse seva aquesta cursa que ja té una llarga
tradició”, afegeix Salvà.
Cal recordar que la Cursa Popular de CalInformació pràctica

n L’Ajuntament de Caldes posa a disposició
dels participants a la Cursa Popular 2019
la zona exclusiva lliure de pagament de
l’aparcament turístic situat a la carretera
N-II, just a l’entrada del municipi, just davant del Pavelló Municipal d’Esports.
n El lliurament de dorsals es realitzarà el mateix diumenge, 3 de març de 2019, de 8 a 9
a l’Esplanada Can Muntanyà.
n Enguany la sortida serà a les 9,30h al passeig dels Anglesos davant del restaurant
Sotavent.
n Els participants poden fer ús dels vestidors
i les dutxes del Pavelló Municipal d’Esports.
n Al web de Turisme de Caldes d’Estrac trobareu totes les ofertes destacades sobre
les estades a Caldes d’Estrac i altres informacions pràctiques dedicades a la restauració i hoteleria.

des d’Estrac aplica el sistema de cronometratge anomenat Championchip, que
permet la mesura exacta i instantània de
la prova caldenca i la inclou en la prestigiosa i reconeguda Lliga Internet Championchip, competició que gaudeix d’un
destacat segell de qualitat i un calendari
de referència. A més a més, la cursa serà
la primera prova puntuable del CIRCUIT
MARESMENC DE CURSES.
Inscrita en la Federació Catalana d’Atletisme, la Cursa està organitzada per la
Regidoria d’Esports i Gesport, i cada any
augmenta de forma considerable el nombre d’espònsors i col·laboradors, entre els
quals cal destacar els comerços i restaurants del poble de Caldes d’Estrac.
Segueix a la pàgina 4 >>
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Una cursa amb història
La primera edició de l’actual Cursa Popular Caldes d’Estrac Tres Viles es va celebrar l’any 1982. La iniciativa va sortir del
Consell Esportiu Municipal presidit pel
llavors regidor d’Esports Claudi Batlle
sota l’alcaldia de Joan Rangel, segons explica Albert Batlle, director de la competició entre 1982 i 1987. Al començament
s’anomenava Cursa de primavera, ja que
sempre queia entre finals d’abril i principis de maig. Segons Batlle, l’origen de la
cursa podria venir d’una marxa popular
que va tenir lloc el 1979.
La principal diferència amb l’actual cursa
era el recorregut. “Un autèntic trencacames” segons Joan Navarro, un dels
principals organitzadors de la cursa entre el 2008 i el 2016. I és que el tret de
sortida es feia des de l’Ajuntament, es
continuava fins al passeig dels Anglesos,
per remuntar fins al Remei, i finalitzar,
després de passar pel carrer de la Mercè
i el carrer Major, a l’antic hotel Estrac. En
total eren 12,7 km on predominaven les
pujades intenses, la qual cosa feia que
estigués destinada a professionals. La
primera edició la van guanyar Fernando
Francisco i Domingo Catalan, dos atletes
amb renom en el món de l’atletisme.
Cal dir però, que també es feia un reconeixement als corredors locals, i que
hi havia un circuit per als infants que se
celebrava una setmana abans. El circuit
infantil, però, es va deixar de fer al cap de
poques edicions. Com a curiositat, cal esmentar que a la segona edició, celebrada
el 1983, s’hi van inscriure 153 atletes i la
inscripció era de 100 pessetes.

Propaganda de la Cursa en
les edicions de 1983 i 1985.
A la foto Miquel Navarro i
Montserrat Arnó repartint
esmorzars als participants

El 1985, la cursa va passar a ser organitzada per la Unió Esportiva de Caldes,
entitat privada de Caldes d’Estrac, que
va continuar organitzant la prova fins al
1999. Tal i com explica Joaquim Arnó, col·
laborador, organitzador i promotor de la
cursa, del 2000 al 2002 no es va celebrar
i es va reprendre el 2003 i el 2004 gràcies
al Club d’Atletisme. Un cop més, del 2005
al 2007, la competició va a tornar a quedar suspesa, però el 2008 es va organitzar
de nou, aquest cop amb la col·laboració
del Club Laietània. Va ser al 2008 també
quan es va presentar el nou circuit que
s’ha mantingut fins al dia d’avui. Un re-

corregut de 10km, de menys intensitat i
assequible per a tothom. Des de llavors la
cursa s’ha continuat celebrant cada any
fins arribar a aquest 30è aniversari amb
Gesport i l‘Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Caldes com a principals organitzadors
i una mitjana de 300 participants en cada
edició. Segons el regidor d’Esports, David
Salvà, “el fet d’arribar al 30è aniversari de
la nostra cursa és tota una fita aconseguida. Des de l’Ajuntament ja estem treballant perquè aquesta nova edició sigui
tot un èxit i que tothom en pugui gaudir,
ja sigui participant-hi directament o com
a espectador”.

Imatges de la Cursa en les edicions dels anys 2008 i 2013
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Caldes celebra la 25a Pesolada
Els restauradors de Caldes d’Estrac ja

fa setmanes que preparen el que s’ha
convertit en una cita imprescindible de la
vila de Caldes: la Pesolada. Aquesta edició serà especial ja que es commemora
el 25è aniversari de la festa gastronòmica que des de que es va posar en marxa
ha aconseguit sorprendre els participants
i especialment els comensals amb iniciatives més que engrescadores. Segons
el regidor de Promoció Econòmica Òscar Baró, “És tot un repte haver arribat
al 25è aniversari d’aquesta iniciativa que
identifica la nostra vila i la situa en un lloc
privilegiat dins del turisme interessat en
la gastronomia. Per això aquest any hem
preparat en coordinació amb els restauradors una edició especial”.
Per començar, el diumenge 3 de març, es
presentarà la Ruta de la tapa del pèsol. En
què consistirà? En una deliciosa degustació de diferents tapes amb el pèsol de la

floreta com a element estrella. Cadascun
dels restaurants de Caldes que hi participin oferirà una tapa diferent i exclusiva
només aquell dia i de 12h a 15h. Com s’hi
pot participar? Només caldrà adquirir els
tiquets per a les tapes dels diferents restaurants. Trobareu tota la informació a la
web municipal www.caldetes.cat/pesolada. El mateix dia es celebrarà la Cursa
Popular de Caldes i els que hi participin,
en el moment de la seva inscripció, també tindran la possibilitat d’adquirir tiquets
per a la ruta de tapes.
Quin preu tindrà? Cada tiquet costarà 5
euros i inclourà una tapa i una beguda. A
més, a més, per celebrar el 25è aniversari
de la Pesolada, amb cada tiquet es regalarà una cassoleta commemorativa.
La Ruta de la tapa del pèsol serà doncs,
el tret de sortida de la Pesolada. Un tastet dels menús que es podran degustar
durant els mesos de març i abril en els

restaurants de Caldetes que s’han unit a
aquesta iniciativa: El Jardí del Vellard, El
Taller, Solstici, Sotavent, Fonda Manau,
La Tasqueta, Ostres quin raconet!, Voramar, Pizzeria Estrac, Can Suñe, Marola i
Dynamic Hotel.

Primeres passes
de la Pesolada
Era l’any 1994 i a Caldes d’Estrac s’havia creat UNICOST (Unió de botiguers i
hotelers de Caldes d’Estrac) que tenia
com a presidents en Domingo Comas i
en Claudi Batlle.
Toni Suñé, actual restaurador de Can
Suñe, recorda com va entrar en Domingo a la cuina del restaurant del seu pare
amb una nova proposta: “Toni, tinc una
idea. Farem una pesolada”. Així també
ho recorda l’Emma Gironès, antiga restauradora de Caldes: “Ens va proposar
fer una festa gastronòmica del pèsol”
explica.
Un cop feta la proposta de manera informal, es va convocar una reunió per tractar
el tema seriosament “i de seguida tothom
es va engrescar amb la idea”, exclama Gironès, tot celebrant que aquella iniciativa
hagi arribat al 25è aniversari.
I és així que des d’aquella primera edició
fins l’actualitat molts dels restauradors
de Caldes presenten cada mes de març
un menú degustació on el pèsol n’és l’ingredient estrella.

Imatges d’alguns protagonistes de
la Pesolada en passades edicions

Segons Toni Suñe: “gràcies a aquesta iniciativa hem posat Caldes d’Estrac al mapa
gastronòmic. I ho hem fet amb un producte de proximitat, com és el pèsol de
la floreta, propi del Maresme”. També cal
destacar la iniciativa del concurs Videopèsols, que es va convocar durant tres anys i
va deixar un munt d’històries relacionades
amb aquesta festa emblemàtica. Ara, la
Pesolada ha arribat als 25 anys, i des de
l’Àrea de Promoció Econòmica, Òscar Baró
convida tothom a sumar-se a la celebració:

“Per a aquest 25è aniversari estem molt
satisfets de poder col·laborar en aquesta
innovadora ruta de tapes de pèsols amb
els restauradors de Caldes. També, per a
aquesta edició volem crear noves sinergies i per això integrarem el tret de sortida
de la Pesolada en el marc festiu de la Cursa Popular”. Amb amb una llarga trajectòria al darrera plena de plats exquisits i
coneguda arreu de Catalunya, la 25a Pesolada promet ser una autèntica festa per a
tothom i que ningú es pot perdre.
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L’Espai Jove pren protagonisme
L’Àrea de Joventut preveu que l’Espai Jove es traslladi
ben aviat a l’equipament de la Fabriqueta

M

és interacció i més visibilitat dels joves amb el dia a dia del municipi. Aquest
és un dels principals objectius que es vol aconseguir des de l’Àrea de Joventut amb
l’imminent trasllat de l’Espai Jove a l’equipament de la Fabriqueta. El nou Espai
Jove comptarà amb els espais que actualment estan destinats a sala d’exposicions, sala de xerrades i terrassa. Per al regidor de Joventut, David Salvà es tracta
d’afavorir la integració dels joves en la vida de Caldes i de facilitar que hi hagi una
interacció bidireccional, dels joves cap a la vila, però també a l’inrevés. “Volem que
els joves es trobin al centre de Caldes, d’aquesta manera, per una banda facilitem
l’accessibilitat als més petits, i de l’altra aconseguim fer participar tota la ciutadania
de les iniciatives, activitats i propostes que ens plantegen els joves” afirma Salvà.
Si bé una part de la nova empenta que es vol donar als joves es materialitzarà
amb el trasllat del local del poliesportiu municipal a l’equipament de la Fabriqueta,
una altra part molt important té a veure amb les activitats que es duran a terme
aquest 2019, com poden ser cursos d’ocupació, xerrades i col·loquis per tractar els
temes més punyents que afecten els joves d’avui dia, tallers i manualitats, proves
esportives... etc. Cal destacar també totes aquelles activitats pensades per implicar els joves directament amb l’agenda cultural de Caldes, com tota la preparació
del Carnestoltes del qual l’Espai Jove és el principal impulsor, o l’organització del
Punt Lila, present a les principals festes de Caldes.

“Volem que la veu dels joves estigui cada cop més present –explica Salvà–. En definitiva, es tracta de que al voltant del nou Espai Jove creixin noves oportunitats de
diàleg i d’enriquiment per a totes les veïnes i veïns de Caldes”.

Berta Duarte, nova
representant al
Consell Escolar
de l’Institut
Esteve Albert
La jove caldenca vol
aconseguir que les idees de
l’alumnat tinguin ressó dins
de la comunitat educativa

B

erta Duarte Camarasa ja és la nova
representant al Consell Escolar de l’Institut Esteve Albert. Té 13 anys i actualment
està cursant 3r d’ESO. En renovar-se part
dels membres del Consell Escolar del centre el passat mes de novembre, la Berta
va decidir implicar-s’hi i presentar-se a
les eleccions com a candidata a representant de l’alumnat. Segons Duarte: “Ningú
volia presentar-se. Jo, en canvi, vaig pensar que seria una bona oportunitat per
representar el poble de Caldes, i també,
de descobrir con funciona realment el
Consell Escolar”.
Ara, un cop consolidada com a representant de l’alumnat, la Berta considera que,
amb la seva participació directa i implicació, pot col·laborar a fer arribar la veu de
l’alumnat als diversos òrgans i entitats de
la comunitat educativa, i lluitar així perquè la veu i opinió dels joves es tingui en
compte. Tal i com ella ho explica “espero
que si els alumnes de Caldes veuen alguna cosa a l’Institut amb la que no estiguin
d’acord i la vulguin canviar, m’ho diguin i
jo podré comunicar-ho el dia de la reunió
per veure si es pot fer alguna cosa”. Duarte ha afirmat que estarà de representant
al Consell Escolar mentre ho pugui combinar amb els estudis i els esports.
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Comença la preparació
del Carnestoltes 2019
L

Un cop més l’Espai Jove serà el principal
promotor í impulsor de la festa

a darrera setmana de febrer es donarà el tret de sortida a
la festa del Carnestoltes que, un cop més, tindrà com a principals organitzadors els nois i noies de l’Espai Jove coordinats amb
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Caldes. És per això que ja
s’han iniciat els preparatius i aviat es podrà consultar al web municipal la programació, que promet estar ben plena d’activitats
per gaudir en família.
En primer lloc, i per tercer any consecutiu, els joves tornaran
a fer un vídeo promocional per convidar i engrescar tothom a
participar de la festa, que aviat es podrà veure a les xarxes municipals. També seran els joves els encarregats de la creació del
Rei Carnestoltes i de la seva carrossa, la identitat del qual serà
una sorpresa fins el mateix dia que se celebri la rua.

L’acte estrella tindrà lloc el dissabte 2 de març amb la Rua de
Carnestoltes, en la qual els joves participaran amb una comparsa que durà el Rei Carnestoltes, a continuació es durà a terme
el IV Concurs de Disfresses i Comparses. La nit continuarà amb
un ball de disfresses amb el grup de versions Bocamolls. El
diumenge 3 de març a la tarda, i per petició popular, es tornarà a programar l’espectacle infantil “Toni Vives i la banda dels
Nassos” a la Sala Cultural que consistirà en un ball de disfresses
i animació infantil.
No faltarà a la programació el taller-concurs de truites que es
realitzarà amb els alumnes de 6è de l’Escola Sagrada Família,
entre d’altres activitats en les que ja s’està treballant i que aviat
es desvetllaran a través del web municipal.
Com ja es tradició, la festa es tancarà amb l’enterrament de la
sardina que tindrà lloc el 6 de març. Des de l’Àrea de Joventut
s’espera una alta participació, tal i com ho subratlla el regidor
de Joventut, David Salvà: “Volem que tothom surti al carrer i es
faci seva la festa, ja sigui unint-se directament a les activitats
i participant de les comparses, o gaudint de l’espectacle com a
espectadors”.
7
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Embriagats de festa
Caldes celebra una nova
edició de la Festa Major
petita de Santa Llúcia i
festes nadalenques

U

n cop més va ser el Club de Petanca de Caldes d’Estrac l’encarregat d’obrir
la programació de la Festa Major petita
el passat 6 de desembre amb el Torneig
Social de Festa Major i la tirada del pernil. Els primers classificats van ser, en el
grup A, Romera, Isa i Gibert, del grup B,
Bernanbe, Rengel i Enric, i del grup C, Enrique, C. Castro i Margarita.
El 13 de desembre a la tarda, a l’església
de Santa Maria, es va celebrar la Missa
solemne de Santa Llúcia i tot seguit es
va celebrar el concert de gala a càrrec de
l’orquestra Titànium. En acabar, els assistents varen poder brindar gràcies a la col·
laboració del Pa i Cafè.
Els actes van continuar el 14 de desembre amb l’encesa de l’arbre de Nadal a la
plaça de la Vila, guarnit com sempre amb
els penjolls dels alumnes de l’Escola Sagrada Família, i la tradicional xocolatada
de l’Associació Donastrak. Enguany, els
infants també varen rebre un obsequi de
la mà de la Comissió de Festes Nadalenques que van vetllar perquè tot estigués
preparat i ben decorat.
Sens dubte, enguany els infants han estat els principals protagonistes gràcies a
les activitats de la Biblioteca Can Milans,
que va organitzar el taller de fanalets, els
contes de Charles Dickens i el sorteig dels
bibliolots; la cagada del tió, organitzada
per la Comissió de Festes Nadalenques
que aquest any ha fet una campanya per
col·laborar amb el banc d’aliments de la
Creu Roja, i el Jugacirc. També pensant en
els menuts, Amics del Teatre van portar a
la Sala Cultural l’espectacle de titelles de
Martí Doy i Fèlix Cucurull, que van narrar
la història de 7 ratolins. Cal destacar la
participació dels Gegants de Caldes, que
el 16 de desembre, juntament amb les
colles convidades d’Alella, Masnou i Llavaneres, van omplir els carrers de festa
i de música, i també cal fer una menció
especial del Correfoc Infantil que es va
celebrar el 15 de desembre i va fer tremolar tots els carrers de la vila. Es tracta
del primer correfoc protagonitzat exclusivament pels més petits de la colla dels
Diables d’Estrac, que van demostrar ser
uns dignes successors dels més grans, tot
realitzant un correfoc brillant i sense incidents destacables.
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Els joves també van tenir la seva porció
de festa amb les barrakaldes d’hivern
preparades pel Consell de Joves i la Nit de
Festa i Gresca amb el DJ Straw & Berry.
Per aclamació popular, es va celebrar
amb un gran èxit de participació el Primer Concurs de Karaoke d’Hivern, en
què es va premiar les millors versions en
català, castellà i anglès a més d’atorgar el
premi sorpresa “No cantis com un gall”.
Diumenge 16 de desembre, al Poliesportiu va tenir lloc el Festival de Nadal
del Club de Patinatge Artístic de Caldes
d’Estrac amb la participació de la caldenca Carla Escrich (3a d’Europa i 4a del
Món), acompanyada de Pere Marsinyach
(1er d’Europa i 2on del Món) i Llorenç Álvarez (6è d’Europa i 6è del Món) que van
fer les delícies del públic assistent.
El 21 de desembre la festa va continuar
amb el concert de Nadal a càrrec de Barcelona Gospel Messengers, una proposta que s´ha pogut dur a terme gràcies a
l´entitat Amics del Teatre. La Sala Cultural es va omplir de seguida i en finalitzar
tots els assistents van trencar en aplaudiments davant la qualitat de l´espectacle
solidari amb la Marató de TV3. La trobada va finalitzar amb un brindis de Nadal
obert a tothom.
La Fundació Palau també va participar a
la Festa Major de Santa Llúcia amb una
proposta per als infants, els Petits Contes
de Nadal, i un espectacle de poesia amb
Miquel Pujadó i Maria Pau Huguet. Les
festes van continuar encara el diumenge,
29 de desembre, en què nois i noies van
poder gaudir de les titelles de Martí Doy
i Félix Cucurull, que van narrar la història
“7 ratolins”.
Des de l’Ajuntament de Caldes es vol posar de relleu i agrair la implicació de totes
les entitats com la Comissió de Festes
Nadalenques, Amics del Teatre, la Biblioteca Can Milans, l´Escola Sagrada Família,
la Creu Roja i la tasca de la Brigada Municipal, la Policia de Caldes i els treballadors
i tècnics de l’Àrea de Cultura que amb la
seva empenta i esforç han fet possible la
Festa Major de Santa Llúcia.
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Caldes s’acomiada de la Festa
Major de Santa Llúcia donant la
benvinguda als Reis Mags d’Orient
La flamant carrossa de
Els increïbles va ser
l’estrella de la nit

Fotos de Maria Teresa Mora

El 5 de gener a les 18h caldencs i caldenques van sortir al carrer per rebre
Ses Majestats els Reis Mags d´Orient. Els
més petits, amb els fanalets construïts al
taller de la Biblioteca Can Milans, van il·
luminar la desfilada.

Enguany, la gran novetat ha estat la carrossa d’Els increïbles, que ha desfilat
pels carrers de Caldes per primer cop gràcies a la Comissió de Festes Nadalenques
i l’equip de voluntaris encarregats d’organitzar la benvinguda. A més d’aquesta
carrossa, també van desfilar les carrosses
de la Pepa Pi, de la Bella i la Bèstia, de
Frozen i de la Patrulla Canina. Com ja és
habitual, els tres Reis Mags, Melcior, Gaspar i Baltasar van comparèixer cadascú
amb la seva carrossa i acompanyats dels
seus patges. El repartidor de carbó va encarregar-se de tancar la comitiva.
Després de la cavalcada, que va finalitzar
a la plaça de la Vila, l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, va lliurar la clau màgica als
Reis perquè poguessin repartir els regals
a tots els nens. Tot seguit els nens van
poder lliurar personalment les seves cartes a Ses Majestats.
Cal destacar que aquest any Caldes d’Estrac s’ha unit amb èxit a la campanya
Casa Nostra Casa Vostra #BaltasarDeVeritat.
Un cop més l’Ajuntament vol agrair la
tasca de la Comissió de Festes i l’equip
de voluntaris que han estat treballant des
del mes d’octubre per oferir una rebuda
plena de sorpreses a Ses Majestats.
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“La ploma de Can Milans” és una iniciativa que neix amb l’objectiu de publicar textos creatius amb Caldes d’Estrac de teló de fons. Aquest espai ha estat possible gràcies a la iniciativa de diversos d’escriptors amateurs que han
participat durant dos anys en els Tallers d’Escriptura Creativa organitzats a
la biblioteca i amb el suport de l’Àrea de Cultura. A cada número de la revista
i dins l’espai “La ploma de Can Milans”, hi trobareu els escrits. Desitgem que
us agradin.

Biblioteca Can Milans

Amanecer

L’exposició Chapeau!
De Casas i Picasso
a Balenciaga i
Pertegaz ja es
pot veure a la
Fundació Palau
La inauguració va tenir lloc el
26 de gener a les 12 del migdia

El passat dissabte 26 de gener va tenir

lloc la inauguració de l’exposició Chapeau! que va comptar amb la presència del
diputat de Cultura, Oriol Lladó, el comissari de l’exposició, Josep Casamartina,
la directora de la Fundació Palau, Maria
Choya, l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou i
el regidor de Cultura, David Salvà.

Fotos de Jordi Parra

Amanece. Los colores se agolpan sobre el mar: Amarillo azafrán, rojo fuego, azul noche, negro (el negro
no tiene matices). El aire es frio en los límites de la playa, y un vientecillo con olor a agua salada choca
con mi cara y acaba de despertarme. El Passeig dels Anglesos está desierto, o más que desierto, tranquilo,
adecuado para tomar decisiones, porque, normalmente las decisiones tomadas con el amigo insomnio suelen
ser inadecuadas. Pero las reflexiones se mitigan a medida que mis pies avanzan uno después de otro para
caminar. Irme o no irme. Huir o no huir: Ese es el dilema. El amigo Shakespeare tenía soluciones para todo,
pero eran bastante drásticas; los finales de los dramas del inglés se autodescartan por radicales.
Poco a poco el cielo va iluminándose, lo cual quiere decir que se hace de día, lo cual quiere decir que ya se
ha de saber si sí o si no… ¡Qué gran verdad es aquella que refiere que una es la peor enemiga de sí misma,
o, cuando menos, la que más te tritura el cerebro! Más enemiga, incluso, que esos sucesos que me dicen que
me vaya.
Y el Passeig dels Anglesos ya se ha llenado de luz. A un lado esas casas enormes y poco acogedoras, a otro
el mar, en su forma lisa y apacible, con algún sonido de fondo que revela que Caldetes está despertando.
Coches o motores indeterminados o personas que han salido a hacer ejercicio y ofrecen al silencio el plam,
plam, plam del choque de sus deportivas contra el suelo.
Retrocedo lo caminado y los colores de antes se han trocado en el azul limpio de la mañana. Y, en un
extraño soplo de inspiración, recuerdo lo que una vez y hace tantos años dijo mi madre estando enferma:
“doy gracias por cada día que veo amanecer”.
Regreso a casa.									
Text: Concepció Far

A les 12h, la recepció de la Fundació Palau s’omplia d’espectadors fins al darrer
racó. Molts dels assistents abillats amb
un barret al cap, gest de complicitat amb
la pròpia exposició. Pou va obrir els parlaments, donant la benvinguda a tots els
presents. Tot seguit va prendre la paraula
Lladó, que va homenatjar la Fundació per
la seva empenta, i per dur a terme iniciatives “fresques, interessants i ambicioses”. Al seu torn, Choya va explicar que
Chapeau! té vocació de ser itinerant i que
ha estat també l’oportunitat de treure a
la llum algunes peces guardades com els
gravats d’Ismael Smith. Casamartina va
ser l’encarregat de tancar els parlaments
explicant detalladament cadascuna de
les parts que formen l’exposició, que es
podrà visitar fins el 9 de juny.

Chapeau! De Casas i Picasso a Balenciaga i Pertegaz és la primera exposició de
barrets, amb caràcter retrospectiu i amb
una certa identitat, muntada mai en un
museu o institució de l’Estat espanyol. És

una producció de la Fundació Palau, amb
la col·laboració de la Fundació Antoni de
Montpalau, i el suport de moltes institucions públiques i de la Fundació Banc
Sabadell.
Es tracta d’una revisió del món dels barrets al llarg del segle XX i fins l’actualitat,
muntada a partir del fons de la col·lecció
Antoni de Montpalau, que dirigeix Casamartina, amb prop de 250 barrets, masculins i femenins, molts dels quals encara no s’havien presentat mai fins ara, a
més de documentació i dibuixos originals,
i amb una part dedicada a la presència
dels barrets en el món de l’art, amb obres
de Ramon Casas, Picasso, Ricard Opisso,
Pau Gargallo, Ismael Smith, Antoni Tàpies, Joan Ponç, Joan Brossa, Pep Duran o
Antoni Bernad entre d’altres, procedents
dels fons de la Fundació Palau, el Museu
Picasso de Barcelona, la col·lecció Banc
Sabadell, la Fundació Rocamora, Palau
d’Antiguitats, i diverses col·leccions particulars.
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Il·lusionats amb l’Escola
Sagrada Família
Noves millores i nous projectes perquè l’escola de Caldes
sigui el millor espai d’aprenentatge, joc i creativitat

El pati de l’escola, un
espai d’aprenentatge
Podria ser el pati d’una escola un lloc
privilegiat per a l’aprenentatge i el desenvolupament de la creativitat? Aquesta
és la nova aposta per la que ja estan treballant l’Escola Sagrada Família, l’AMPA
i l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de
Caldes.

Les classes de P3, P4 i P5 ja disposen
d’un parquet a terra que fa més acollidores les aules i facilita el desenvolupament
de les activitats que s’hi duen a terme.
També s’han pintat els radiadors i s’està renovant el mobiliari d’algunes de les
classes.

Aquestes millores venen donades un cop
més per la bona entesa entre l’Ajuntament de Caldes, l’Escola Sagrada Família
i l’AMPA. Segons l’alcaldessa de Caldes,
Rosa Pou: “Volem que la nostra escola sigui un model d’aprenentatge i continuem
treballant per cercar i trobar els recursos
necessaris. És per això que juntament
amb l’Escola Sagrada Família i també
l’AMPA, estem unint esforços amb il·lusió
i cada cop estem més a prop d’aconseguir
aquesta fita”.
I és que mentre que l’Escola i l’AMPA
s’han encarregat de trobar els recursos
per comprar el material, l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac s’ha fet càrrec de la instal·
lació del parquet. Una fórmula ja utilitzada l’estiu passat quan es va col·locar el
parquet a les aules de música i de jocs.
La presidenta de l’AMPA, Marta Xampeny explica que “en aquesta ocasió, fins
i tot hem organitzat el sorteig d’un cap de
setmana rural per aconseguir els diners”.
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Des de l’Escola Sagrada Família, la directora, Natàlia Millán, creu que la cooperació dels tres organismes implicats
és exemplar: “Aquestes inversions s’han
fet gràcies al treball conjunt i estem molt
contents del resultat. Esperem continuar
afrontant junts els nous reptes que ens
planteja l’escola”.
Cal recordar que a l’inici d’aquest curs
l’Escola Sagrada Família estrenava una
cuina pròpia. I és que durant l’estiu es
van realitzar importants tasques de renovació, que a més de la cuina nova també
van consistir en la substitució de fusteries
practicables, el manteniment d’elements
metàl·lics exteriors i l’actuació de millora
del comportament tèrmic a la planta baixa de l’edifici. Millores que se sumen al
procés de rehabilitació començat el 2017,
quan es va dur a terme la segona fase
del projecte executiu general del centre
que, entre d’altres coses va suposar el
reforç de les plaques de revestiment de
façanes, la substitució de fusteries practicables, l’actuació de millora del comportament tèrmic de l’edifici, i la rehabilitació
integral de revestiments, sanitaris i instal·
lacions dels serveis.

La iniciativa va començar durant el 2018,
quan l’AMPA, assessorada pel tècnic
d’Educació, David Serra, va presentar-se
per obtenir una subvenció de la Diputació de Barcelona que permetés elaborar
un estudi de millora del pati. Aquesta
subvenció ha estat obtinguda i ja s’han
començat a definir algunes línies d’actuació. Marta Xampeny, presidenta de
l’AMPA, explica que una part important
del projecte és la participació dels alumnes: “Estan molt involucrats aportant
idees i realitzant algunes tasques, com
per exemple, prendre les mesures del
pati”. Segons Xampeny, el projecte de
millora del pati s’anirà fent per fases, la
qual cosa facilita que durant aquest curs
ja es puguin desenvolupar algunes accions. Una d’aquestes accions que fins
i tot ha estat notícia al programa “Els
matins” de TV3 ha estat portar estris,
com pales i regadores, i sorra de diferents tipus. “D’aquesta manera –explica
Xampeny– el pati ja està agafant més dimensions. Més enllà d’una simple pista,
l’estem transformant en un lloc de construcció i de creativitat”.
Cal destacar que l’AMPA ja ha organitzat
una comissió per plantejar idees i objectius sobre aquest projecte que a més
està assessorada per
la paisatgista Inara
Hasanova.

Fotografies cedides per l’AMPA de l’Escola Sagrada Família

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

Comença amb èxit
el curs d’iniciació
al català
L’Àrea d´Acció Social de
l´Ajuntament de Caldes
engega un curs de 45h
per a tots els que s’inicien
en la llengua catalana

L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament
de Caldes posa en marxa un curs d’aprenentatge de la llengua catalana. Les classes van començar el passat 14 de gener
amb 28 persones inscrites i es faran els
dilluns a les 19:30h a l’Espai Jove.

Aquest any la responsable del curs és
l’Anna Moore, màster en Ensenyament
de Llengua Catalana. Aquest curs està
dirigit tant a persones nouvingudes
com a persones que volen aprendre a
escriure i a dialogar en la llengua ca-

talana. D’una banda per la població estrangera, el curs servirà per tramitar
el certificat d’arrelament necessari per
obtenir el permís de residència, d’altra
banda, un dels objectius principals és
dotar l’alumnat de les eines necessàri-

es per tal que puguin utilitzar la llengua
en els entorns en què es relacionen. Tal
i com explica Moore, es tracta de veure la llengua com un element viu que
es pot aprendre en contextos reals i no
únicament a partir dels llibres.

actualitat promoció i turisme ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROPOSTES COMERCIALS

NOTARIA
Des de l’octubre de l’any passat, Caldes d’Estrac torna a tenir notari. Després
d’un temps en què la notaria estava en substitució, el nou notari, D. Miguel Martínez-Echevarría ha vingut des de Màlaga amb molta il·lusió i ganes
d’oferir el millor servei i atenció al nostre poble.
La importància dels actes notarials i dels serveis que en la notaria es presten
són de vital transcendència, tal i com ens ho indica el mateix notari, qui remarca que: “atorgar testament, poders preventius, testaments vitals, entre
d’altres, són instruments de poc cost i de gran utilitat ja que permet a qui
ho atorga anticipar-se a situacions properes, a més a més de prevenir possibles problemes i despeses futures que amb una simple escriptura quedarien
solucionades”.

De la mateixa manera, ens indica aquest jove notari, hi ha dues realitats que
molta gent desconeix: que l’assessorament notarial és totalment gratuït,
així com el dret que tenen tots el ciutadans d’escollir notari.

Adreça: Carrer Sant Josep, 4. Caldes d’Estrac
Telèfon: 93 791 25 45
Adreça electrónica: mmartinez-echevarria@notariado.org
Horari: De 9 a 14h, de dilluns a divendres, tardes de 16h a 18h els dimarts
i dijous.

La notaria està situada al mateix lloc de sempre, Carrer Sant Josep, 4. L’horari d’apertura és de 9 a 14h, de dilluns a divendres, obrint les tardes de 16h
a 18h els dimarts i dijous.
Així que no dubtin a consultar tots els seus dubtes perquè ja saben que, tant
en la vida com en el dret, és millor prevenir que curar.
mocionar el teu comerç
Si estàs interessat a pro a’t en contacte amb
al butlletí municipal, pos reça electrònica:
nosaltres a través de l’ad

premsa@caldetes.cat
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Una passa
endavant en
la mobilitat
de Caldes

Important ampliació
al cementiri de Caldes
Es construeixen 18 nínxols nous i 16 columbaris

Millores als passatges
Mistral i Xaloc

E

L’

Àrea
d’Urbanisme
de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha donat una nova empenta a la millora de la mobilitat del
municipi, fent importants millores en els passatges Mistral
i Xaloc.

Al passatge Mistral s’ha procedit a la instal·lació d’un col·lector
pluvial. Les tasques d’aquesta
obra també comprenien la posterior reposició de la base amb
la mateixa runa i afegit de formigó i el posterior subministrament i compactat de mescla bituminosa en calent amb gravat
amb malles model llamborda i
acabat amb color.
Al passatge Xaloc, s’ha realitzat
el fresat de l’actual paviment i
el posterior subministrament i
compactat de mescla bituminosa en calent amb gravat amb
malles model llamborda i acabat amb color.

l cementiri de Caldes ja disposa de 18 nínxols nous i de 16
columbaris, aquests darrers instal·lats a la zona lateral.
Les obres han comprès l’enderroc de la paret de tancament
existent del cementiri a la zona d’actuació, el sanejament de la
terra vegetal existent i el rebliment de terres. Pel que fa a les
tasques de fonamentació, s’ha fet una capa de neteja i anivellament amb 10 cm de formigó HM-20. Després s’ha procedit a
la construcció d’un mòdul de 18 nínxols, 6 columnes de 3 nínxols cadascuna, amb les corresponents tasques de subministrament, col·locació d’embocadures i de pre-tapes de formigó
armat per al tancament dels nínxols. Respecte al columbari, s’ha
construït un mòdul de 16 columnaris (4 columnes de 4 columbaris cadascuna) de formigó armat.
El regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Miquel González, afirma que
“l’objectiu d’aquestes obres era el de donar resposta a una necessitat urgent de la població, ja que hi havia una manca de previsió de nous nínxols al Cementiri Municipal”. És per això que
des de l’Àrea d’Urbanisme es va encomanar als Serveis Tècnics
Municipals, l’estudi de l’estat del cementiri per entendre les mancances i poder fer l’ampliació que ja s’ha dut a terme amb èxit.

Continuen les tasques
de manteniment de la
façana de l’Ajuntament
L’

Àrea de Via Pública ha finalitzat el manteniment de la façana
principal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Aquestes tasques
comprenien el sanejament de la superfície i l’acabat amb pintura. La feina s’ha encomanat a la Brigada Municipal de Caldes.
Segons el regidor de l’Àrea de Via Pública, Joan Baró, “el resultat ha estat molt positiu, i esperem que aviat podrem finalitzar
també els laterals”.

Caldes estrena
nova marquesina
L’estació d’autobús situada davant de la Fundació Palau ja
disposa d’una marquesina perquè tothom que estigui esperant pugui resguardar-se del mal temps i de la pluja.
La col·locació de la marquesina s’ha dut a terme durant el
mes de gener, i ha estat una actuació de l’Àrea de Via Pública. “Volem donar les màximes facilitats a tots els que utilitzen el transport públic”, ha explicat el regidor de Via Pública,
Joan Baró.
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Nous reptes
per a una nova
temporada
EL CPA Caldes d’Estrac
inicia l’any amb
el Campionat de
Xous i el Campionat
de Barcelona

Ja està en marxa la tem-

porada 2019 que comença
amb el campionat de xous de
Barcelona, que tindrà lloc al
Centre Esportiu Isaac Gálvez a
Vilanova i la Geltrú el pròxim
26 i 27 de gener. Set de les
patinadores del CPA Caldes
d’Estrac competiran per aconseguir una de les poques places del Campionat de Catalunya que es disputarà a Lleida
el mes de febrer, ho fan en la
categoria Xou Grup Petit.
A més, a més, el 2 i 3 de fe-

Bon inici de temporada
dels equips d’handbol
Llavaneres – Caldes d’Estrac

brer tindrà lloc el campionat
de Barcelona en la modalitat
de figures obligatòries, al Centre municipal d’esports Sot de

les Granotes a Sant Celoni. El
CPA Caldes d’Estrac estarà
representat per la patinadora
Daniela Maria Segura.

Continuem fomentant l’handbol a Caldes
d’Estrac amb un bon inici de temporada
de tots els equips alguns dels quals ja
han obtingut les primeres victòries
de l’handbol català) aconseguint empatar dues parts; i el segon
contra Les Franqueses, on es van decidir totes les parts per pocs
gols de diferència.

Equip Juvenil
Amb les noves incorporacions començant a adaptar-se, l’equip
es troba en una bona posició a mitja taula del Grup A de 2a
Catalana.

Equip Sènior Femení
L’equip femení del club segueix per bon camí i també se situa a
mitja taula del seu grup de 1a Catalana. Intentaran fins al final
arribar a places de play-off d’ascens.

Equip Sèniors Masculí A
L’equip ha tingut uns molts bons resultats amb 4 victòries en
els 5 últims partits i s’ha situat en una molt disputada zona de
play-off d’ascens gràcies a l’última victòria contra un dels competidors i filial d’un equip de Primera Estatal, el Poblenou B.

Equip Sènior Masculí Atlètic
Equip Aleví-Mixt de Caldes d’Estrac
L’equip segueix progressant. El bloc format pels jugadors de
l’any anterior amb la incorporació de nous jugadors està aconseguint bons resultats. Després d’aconseguir la primera victòria
de la temporada just abans de les vacances de Nadal, l’equip
ha tornat amb força i ha jugat dos partits: el primer contra el
BM Granollers (l’equip juntament amb el Barça més important

Després de sortir del descens gràcies a una victòria en l’últim
partit de l’any a casa contra el Castelldefels, l’equip va estar a
punt de donar un ensurt al líder invicte a casa, el filial del Sant
Esteve de Palautordera, però tot i anar tot el partit per sobre
al marcador, finalment l’equip local es va saber imposar. Però
amb molta motivació gràcies a aquests bons resultats l’equip
va aconseguir una victòria molt meritòria contra el Poblenou
C (partit disputat a continuació del partir del Sènior A contra el
Poblenou B) i se situa en zona de salvació.
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El vòlei
s’afiança
a Caldes
L

es nenes i nens de l’Escola
Sagrada Família ja poden entrenar dos dies a la setmana al
pavelló poliesportiu. Aquesta
novetat ha estat gràcies a la
instal·lació de 4 nous suports
en els laterals que permeten
la col·locació de les xarxes de
tal forma que vòlei i patinatge
poden compartir la pista, optimitzant la seva utilització.
El gran avantatge és que amb
aquesta innovació es pot garantir l’activitat indiferentment
de la climatologia i alhora millorar en qualitat. D’aquesta
manera el CV Arenys i l’Ajuntament de Caldes avancen
una passa més en el projecte
que té com a objectiu que l’Escola Sagrada Família i Caldes
d’Estrac disposin d’un equip
de voleibol en competició al
mes de febrer.
Respecte als veterans, a més

dels entrenaments, s’ha començat a gaudir de partits en
al pavelló, donant a Caldes
més opcions esportives.
Cal destacar que l’aposta
pel vòlei a Caldes és el fruit

d’un acord entre el regidor
de l’Àrea d’Esports de Caldes
d’Estrac, David Salvà, el president del CV Arenys, Albert
Ferran, i la coordinadora de
Veterans CV Arenys, Carmen
Antequera.

Recordem que tothom que
vulgui participar i formar part
d’un equip de voleibol ho pot
fer indiferentment del nivell.
Per fer-ho només cal contactar a l’adreça electrònica: juntavolei@gmail.com.

S’ha editat per segon
any consecutiu el
catàleg comercial de
Nadal de Caldes
El catàleg va comptar amb la
participació del comerç

Per segon any consecutiu, la Regidoria de Pro-

moció Econòmica, Comerç i Turisme va editar,
conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres, el catàleg del comerç amb l’objectiu de fer més visible l’oferta comercial local i
de proximitat durant la campanya de Nadal.
El catàleg va comptar amb la participació del comerç i de veïns i veïnes del poble que es van
oferir com a models per a les pàgines de la revista. Aquesta iniciativa ha rebut el suport de la
Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de
Serveis del 2018 dins el programa d’estratègia
del teixit comercial, en concret, el recurs d’accions de promoció comercial en cooperació amb
altres ajuntaments.
El catàleg es va repartir a principis de mes de
desembre i se’n va fer una tirada de 7.500 exemplars que es van repartir a totes les llars i comerços participants de Caldes d’Estrac i Sant Andreu
de Llavaneres.
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L’Ajuntament de Caldes d’Estrac fa l’aprovació provisional
del pressupost del 2019 per 4.788.875 euros

Es presenta el pla d’inversions per al 2019

En el Ple del 19 de desembre de 2018,

Les despeses previstes al 2019 suposen
un decrement del 10% sobre les pressupostades el 2018 i, segons Òscar Baró, el
pressupost contempla una consignació suficient per atendre les obligacions compromeses per l’Ajuntament per a l’any 2019 i
per donar compliment als projectes i programes previstos per al següent exercici.

que el principal ingrés corrent de l’Ajuntament prové de la recaptació de l’Impost
de Béns Immobles i que queda xifrat en
1.620.000 euros. Aquesta xifra suposa
un increment de 21.500 euros respecte el
2018, degut a l’actualització dels valors
cadastrals que fa el Ministeri d’Hisenda de
l’Estat espanyol, malgrat la variació en el
tipus impositiu a la baixa que passa del
0,78 % al 0,76%. En aquest sentit, també
dins l’Àrea d’Hisenda, es va aprovar per
unanimitat la modificació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). El govern municipal preveu la rebaixa del tipus de gravamen per esmorteir la pujada del valor
cadastral del 3% prevista actualment per
part de l’Estat espanyol. En aquest sentit,
amb la rebaixa de l’IBI, l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac te la intenció d’esmorteir
l’increment del valor cadastral fent que el
rebut del contribuent quedi pràcticament
com el de l’any passat (+0,3%).

Pel que fa als ingressos del pressupost
2019, el regidor Òscar Baró va explicar

El regidor d’Hisenda, Òscar Baró, va mencionar també que, a diferència de l’any

el regidor d’Hisenda, Òscar Baró va presentar el pressupost del 2019, que va ser
aprovat de forma provisional amb els
vots a favor dels 3 regidors d’ERC i els 2
regidors del PSC, i els vots en contra de 3
regidors del PDeCAT. L’import del pressupost, tant d’ingressos com de despeses, és de 4.788.875€.
Durant el Ple, es va explicar que el pressupost acompleix amb tots els requisits
legalment exigibles per la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

passat, no s’han inclòs al pressupost uns
ingressos extraordinaris provinents de la
futura venda de l’Hotel Colon ni la venta de cap terreny municipal, cosa que fa
decréixer els ingressos en el 10%, i que
es tradueix de la mateixa manera en la
reducció de la despesa prevista.
Davant del requeriment del cap de l’oposició, Joaquim Arnó, del fet que l’any
anterior l’oposició ja havia apuntat la
necessitat de treure aquests ingressos
del pressupost perquè no eren garantits,
Baró va argumentar que enguany no ha
estat necessari incloure aquests ingressos perquè l’escenari de finançament és
diferent al de l’any anterior. “Això és així
perquè enguany s’ha aconseguit reduir
l’endeutament per sota del 75%, que és
el límit que la llei permet perquè es pugui
fer ús del romanent de tresoreria”, va dir
el regidor d’Hisenda. Concretament, Baró
preveu situar l’endeutament al voltant
Segueix a la pàgina 20 >>
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Percentatge Pressupost Despeses per Regidories
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Percentatge Pressupost INGRESSOS per capítols

Percentatge Pressupost Despeses per capítols
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del 60% abans que acabi el 2018.
Òscar Baró va explicar els programes
d’inversió previstos de realitzar durant
l’exercici econòmic de 2018 tot incloent
els projectes que el govern té la voluntat
de portar a terme. Aquestes inversions
es xifren en 280.000 euros i es preveuen
amb un finançament de 175.000 euros
de subvencions de la Diputació, i 105.000
euros amb un crèdit a interès 0% que
ofereix la mateixa Diputació.
Les inversions previstes més destacables
són: millores al Parc de Can Muntanyà
(65.000) i en l’enllumenat públic (25.500),
en integració informàtica (22.000), arranjaments a la via pública i edificis (36.000),
millores en el mur pujada de Sant Pere
Abanto (35.000), reformes de millora
en els equipaments de Serveis Socials
(9.000) i Casal de Joves (10.000), arranjament baranes de l’Escola Sagrada Família
(10.000), renovació de les màquines de
zona blava (45.000), millores en la vídeovigilància (10.000) i renovació de cadires
per a actes municipals (7.000).
El regidor va explicar el percentatge del
pressupost que es preveu dedicar a cada
regidoria indicant que l’equip de govern

L’Apunt
econòmic

seguirà treballant d’igual o millor manera
per la prestació dels serveis en totes les
àrees. Així, Baró va recordar que en l’Àrea
d’Hisenda caldrà dedicar 586.867 euros
al pagament dels préstecs a llarg termini
(per les plaques fotovoltaiques i el pla de
pagament a proveïdors, compromisos adquirits durant el govern anterior).
Baró va finalitzar la seva intervenció
amb dues dades: La primera, el deute de
l’Ajuntament que el govern del PDeCAT
va deixar a finals del 2015 de 99,5% i que
ara calcula que a finals d’aquest any se
situarà en el 60%. La segona, el període
de pagament a proveïdors de 33 dies recordant que era de 100 dies a finals del
2015 i que ara està per sota dels 30 dies
que exigeix la llei.
Joaquim Arnó, cap de l’oposició, va donar
diverses raons per al vot en contra del
PDeCAT als pressupostos del 2019. El grup
municipal del PDeCAT va mostrar el seu
desacord en les prioritats de la despesa
del pressupost.
El Ple va continuar, dins l’Àrea d’Urbanisme, amb l’aprovació del compromís de
donar continuïtat als treballs de completar
el POUM a Caldes d’Estrac per 5 vots a fa-

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

vor (ERC i PSC) i 3 vots en contra (PDeCAT).
En l’Àrea de Via Pública es va aprovar
per unanimitat l’aprovació del Pla Civil de
Protecció DUPROCIM, Document Únic de
Protecció Municipal.
Finalment, dins l’Àrea de Joventut es va
aprovar per unanimitat la modificació
dels Estatus del Consell Escolar Municipal.
Amb caràcter d’urgència, es van presentar dos punts abans que acabés el Ple.
El primer, que va ser aprovat per unanimitat, va ser la presentació a la Sala del
Govern del Tribunal Superior de Justicia
del jutge de pau el Sr. Antonio Martínez
Martínez.
El segon punt, que es va aprovar per 5
vots a favor (3 d’ERC i 2 del PDeCAT) i 3
en contra (2 del PSC i 1 del PDeCAT), es
tracta de la moció presentada per ERC
de Caldes que deriva, al seu torn, de la
proposta d’ANC de Caldes de penjar una
placa commemorativa de l’1-Octubre a la
Sala Cultural del Consistori. Aquesta placa
dirà: “1 d’Octubre de 2017. Aquí vam votar, aquí vam guanyar”.
El Ple va finalitzar amb el torn de precs i
preguntes.

a 23/01/16:

a 22/02/17

a 01/01/18:

a 21/01/19

4.174.966,27 €
1.053.486,83 €
2.109.964,33 €

3.585.090,53 €
406.595,84 €
1.752.657,78 €

3.033.865,91 €

2.564.173,45 €
511.009,08 €

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

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

1.213.099,47 €

343.124,86 €

1.721.890,93 € 1.832.042,58 €
55.296,59 €
1.210.62,24 €
332.432,63 €

1.356.733,00 €
28.576,28 €
52.966,81 €
393.766,49 €

Cal destacar que els pics dels imports en “deutors” coincideix amb el moment de la comptabilització dels impostos i taxes de l’any, i que els
pendents de cobrament a dia d’avui estan molts d’ells en període de recaptació voluntària.
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La TRENA
Laetitia COLOMBANI
(NOVEL·LA)
Barcelona: Salamandra, 2018.
Històries de tres dones que, nascudes en continents diferents, comparteixen unes idees i uns
sentiments que les uneixen en un poderós anhel de llibertat. La Smita, la Giulia i la Sarah no
es coneixen, però tenen en comú l’empenta i la
tenacitat de les dones que rebutgen allò que el
destí ha reservat per a elles i es rebel·len contra
les circumstàncies que les oprimeixen. Com fils
invisibles, els seus camins s’entrellacen i van formant una trena que simbolitza la ferma
voluntat de viure amb esperança i il·lusió.
Laetitia Colombani (Bordeus, 1976) va estudiar cinema a l’escola Louis Lumière i va
dirigir la seva primera pel·lícula als vint-i-cinc anys. En poc temps, s’ha consolidat com a
directora, guionista i actriu. Ha treballat amb intèrprets com Audrey Tatou, Emmanuelle
Béart i Catherine Deneuve. La trena, la seva primera novel·la, s’ha convertit en un fulgurant èxit editorial: venuda a gairebé trenta països abans i tot de la seva publicació, s’ha
mantingut durant molts mesos al capdavant de les llistes de vendes franceses, després
de conquerir l’estimació del públic i de la crítica i de guanyar el prestigiós Prix Relay.

DESTAQUEM...
Nou espai de reflexió a la
biblioteca: Espai de paraules
Durant la tardor passada, la biblioteca va
acollir un cicle de xerrades coordinades per
la psicòloga Helena Ferrer sobre la relació
dels individus i la societat. Davant l’èxit
d’aquesta iniciativa, la biblioteca ha creat el
grup de conversa i reflexió Espai de paraules
sobre temes de psicologia i societat.
Aquest grup es reunirà cada mes i mig
aproximadament i, coordinat per l’Helena
Ferrer, es tractaran diversos temes relacionats
a través de la lectura de textos, premsa,
etc. La primera trobada serà el dissabte 16
de febrer, a les 11:00 h, a la biblioteca.
L’ Espai de Paraules és obert a tothom i us hi podeu
apuntar gratuïtament del 8 de gener al 15 de febrer.
Us podeu inscriure presencialment a la biblioteca,
per telèfon al 937 913 025 o enviant un correu
electrònic a b.caldese.cm@diba .cat indicant el
vostres nom i cognoms i un telèfon de contacte.

activitatsalaFundacióPalau––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21

a Nova
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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, EL METRU,
PÀ I CAFÈ, LA GRANJA, LA
CALA I LA BODEGUETA
BOTIGUES: CAN SERRA,
MÓN SÀ i PERRUQUERIA MJ
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Seguim.
A nivell de poble si tens clar que vols
dignificar una escola has d’aconseguir
els mitjans per a fer-ho possible. Si
quan comences les obres de la planta
baixa una Ampa entusiasta t’engresca
a treballar per una cuina pròpia has de
trobar els recursos per convertir en realitat aquest desig entusiasta. Si mentre
visites l’obra de la cuina te n’adones
de les deficiències elèctriques que fa
anys que acompanyen l’escola has de
resoldre-les perquè tot compleixi la
seguretat exigida. Si amb tot això descobreixes que en quaranta anys l’escola
no ha estat registrada no pots perdre
temps en lamentar-te i has de portar
els papers al notari per registrar-la al
més aviat possible. I al cementiri has
de fer nínxols nous perquè cap família
es trobi en un doble tràngol davant
la pèrdua d’una persona estimada. I
has d’aprofitar per fer-hi columbaris
també. I alhora treballar per millorar
la mobilitat de dos passatges arran de
mar de reivindicació històrica. I seguir
baixant el deute. I apostar per la cultura
programant fora de festes assenyalades.
I emocionar-te amb cada nova proposta
d’un valor afegit com la Fundació Palau.
I potenciar la participació per molt
que costi introduir aquesta dinàmica.
I seguir retirant els arbres morts per
acabar omplint el Parc Muntanyà
de vida. I si mentre ho fas les pluges
esllavissen els murs hauràs d’aconseguir
més diners que no estaven previstos per
tornar a alçar-los. I treballar de manera
invisible per la igualtat de totes les
persones que conviuen sota el cel de
Caldes. I escoltar els que volen ajudar,
aportar, sumar... I buscar fórmules
perquè Caldes sigui realment un destí
relacionat amb la cultura del benestar.
I seguir lluitant contra els tempos de la
pròpia administració que circulen per
una autopista paral·lela, i resoldre totes
les demandes, denúncies i al·legacions
del grup a l’oposició amb les que ja has
arribat a familiaritzar-te i que tot i que
sempre acaben en anècdota bloquegen el bon funcionament del poble.
Aquest és el teu ritme i el teu dia a dia
quan ets regidor, regidora o alcaldessa
i tens un compromís polític amb la
ciutadania. I entre expedients i documentació feixuga t’has de mantenir
fidel també als teus valors republicans,
que et mouen endavant de manera
constant i imparable. Recolzant e ls
companys atacats o assenyalats per la
injustícia. I anant amunt i avall sempre
que convingui i et necessitin. Sense
bellugar-te mai ni un mil·límetre de
les teves conviccions, que al capdavall
són les que et van fer entrar un bon
dia en aquest a voltes apassionant,
a voltes contradictori, joc polític.

Per a nous temps, un
Caldes optimista
Hi ha molta gent que pensa i creu que els
entorns i situacions negatives condicionen i determinen l’estat psicològic de les
persones i les fan estar pessimistes, encara
que aquestes fins i tot siguin optimistes.
Segons aquesta teoria, en un context de
crisi i dificultats com el que estem vivint,
el normal és que estiguem desanimats,
abatuts, apesarats, tristos, fins i tot mustis.
El pessimisme i l’optimisme no es
poden entendre només com a estats
personals, ja que són més aviat actituds que adoptem davant la vida.
Hi ha experts que consideren que
un tarannà positiu i optimista, atent
i entregat, condueix a més energia,
entusiasme, productivitat i creativitat.
L’elecció de l’actitud personal en
política també condiciona directament
el que fem, convertint-lo en agradable o desagradable, en satisfactori
o insatisfactori, en alegre o trist.
Els beneficis de l’optimisme són físics, psicològics i fins i tot econòmics. L’optimisme és
una actitud mental que sol tenir efectes positius sobre la vida social, la salut i el treball.
L’optimisme és una forma de percebre i
veure la vida, una actitud cap a les coses;
sentir i pensar en positiu augmenta les
possibilitats de viure sans i feliços. Les
persones amb disposició positiva o
oberta porten vides més agradables i
s’adapten millor a les circumstàncies.
Amb l’optimisme és compatible la capacitat
de valorar els avantatges i inconvenients de les decisions que es prenguin
o de valorar el que passa amb seny.
Si som positius, això ens facilitarà a
tenir les nostres habilitats i a lluitar sense
desmoralitzar-nos contra les dificultats.
Ser optimista està vinculat a una actitud
responsable, apassionada, vital, curiosa
i perseverant, i no implica negar els
problemes que la realitat política presenta,
sinó assumir la seva existència i definir
estratègies d’acció basades en l’esperança per afrontar la realitat i transformar-la per al bé dels veïns i veïnes.
En una conjuntura econòmica negativa,
amb situacions complicades, realment
es pot ser optimista? L’optimista veu
l’oportunitat en tota calamitat, mentre
que el pessimista veu la calamitat en tota
oportunitat. L’actitud personal la tria
cada un, no és fàcil en un entorn negatiu,
sobretot quan a més hi ha certa gent que
en lloc d’animar que siguem optimistes
sembla que vol que estiguem pessimistes.
En els moments difícils hem de motivar-nos més, hem de tenir voluntat de
canviar, és fonamental que tinguem
llibertat de triar i prendre decisions que
ens beneficiïn, amb una actitud valenta i
d’aprenentatge, cal tenir fe i esperança, i
és important ser constants i perseverants.
Hem de ser i estar optimistes per afrontar la
realitat i les situacions negatives, necessitem
generar energia i emocions positives, ens
cal entusiasme per esforçar-nos al màxim,
amb la finalitat de poder assolir els nostres
objectius o per superar les amenaces
i els problemes que se’ns presentin en
cada moment de les nostres vides. No és
gens fàcil, requereix una actitud de lluita
constant I nosaltres estem disposats.

Mirem endavant
Ciutadans i ciutadanes
de Caldes d’Estrac:
A través d’aquest balcó de la
revista municipal ens adrecem a
tota la ciutadania per comunicar-vos que ens presentem a les
eleccions municipals del mes de
maig de 2019, amb una llista transversal, que recollirà una àmplia
representació del teixit associatiu
ciutadà del nostre municipi.
Serem els de Junts per Caldes,
i sortint dels tòpics típics de la
política, volem remuntar Caldes
posant en marxa un projecte
que ens emocioni, i el farem
des dels nous paràmetres de la
bona governança, del Govern
Obert i de la transparència.
Comencem a caminar des d’ara i
fins les eleccions municipals, per
després, i amb la confiança que
ens atorgueu, poder començar
a executar tots aquells projectes que han de tornar el nostre
poble al nivell de qualitat en
la prestació dels serveis i de
les inversions que en aquests
darrers tres anys hem perdut.
Som gent de gestió, eficients,
amb capacitat de treball que ens
estimem Caldes per damunt de
tot. No som sectaris, sinó tot
el contrari. Volem per al nostre
poble el millor que entre tots
nosaltres li podem brindar.
Hem demostrat la nostra
capacitat de bon govern al llarg
de força anys, guanyant les
eleccions municipals de 2011 i de
2015, renovant la confiança amb
l’electorat i sent primera força
al municipi. No tenim rancor cap
a ningú. Comencem, doncs, de
nou amb gent renovada i mirant
endavant, cap a un futur immediat
per fer de Caldes el municipi
que entre tots ens mereixem.

AGENDA D’ACTIVITATS DELS MESOS DE FEBRER I MARÇ 2019

FEBRER

1

Divendres

2

Dissabte

A les 6 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Hora del Conte
A càrrec de Lídia Clua
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 11 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Club de lectura:
“14” de Jean Echenoz
Trobada bimensual del Club de
Lectura de Caldes
Organitza: Biblioteca Can Milans

9

Dissabte

A les 12 del migdia, a la
Fundació Palau
Cicle de conferènciesCinc rostres
A càrrec de Sam Brams
Organitza: Fundació Palau

13

Dimecres

A les 10 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Visita Escolar
Organitza: Biblioteca Can Milans

16

Dissabte

A les 11 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Espai de paraules
Grup de conversa i reflexió
sobre temes de psicologia i
societat
Organitza: Biblioteca Can Milans
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Divendres

De 5 a 8 tarda, a l’Espai Jove
CONSTRUCCIÓ DEL REI
CARNESTOLTES I CARROSSA
Organitza: Espai Jove

28

Dijous

A les 10 matí, a l’Espai jove
Taller de truites de
dijous gras amb alumnes
de 6è de primària de l’Escola
Sagrada Família.
Organitza: Espai Jove
A les 6 tarda, a l’Espai jove
Dijous Gras: Concurs de
truites. “No saps què fer
amb els ous?” Premi a la millor
truita!!
Organitza: Espai Jove.
Col·laboren: Comerços de
Caldes

MARÇ

2

Dissabte

Actes de celebració del
carnestoltes:
Rua de Carnestoltes
IV Concurs de disfresses i
comparses
Ball de disfresses
Consulteu tota la programació
del carnestoltes al web
municipal

3

Diumenge

A 2/4 de 10 matí, al Passeig
dels Anglesos
30a Cursa Popular
Caldes d’Estrac Tres Viles
Preu: 14 euros (xip propi) i 16
euros (xip de lloguer)
Organitza: Gesports i l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac
A les 12 migdia
Ruta de la tapa del pèsol.
Tret de sortida de la 25a
pesolada
Preu: 5 euros
Organitza: Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament
de Caldes i Associació de
Restauradors

16 -17 26
Dissabte - Diumenge

De 10 a 2 matí i de 4 a 8 tarda,
a la Sala Cultural
Fira de playmòbil
Organitza: Àrea de Turisme i
Promoció i Clicksparty

22

Dimarts

A les 10 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Visita Escolar
Els infants de Primer visiten la
Biblioteca
Organitza: Biblioteca Can Milans

27

29

Divendres

A les 6 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Taller de primavera
Vine a fer manualitats a la
biblioteca!
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dimecres

Divendres

A les 6 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Hora del Conte
A càrrec de Cantallaire
Organitza: Biblioteca Can Milans

A les 10 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Visita Escolar
Els infants de Segon visiten la
Biblioteca
Organitza: Biblioteca Can Milans

CURSOS I EXPOSICIONS
Exposició: “Joan Fontcuberta: Poemes de l’Alquimista”
Fins el 14 d’abril 2019 a la Fundació Palau
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Exposició: “Chapeau! De Casas i Picasso a Balenciaga i Pertegaz”
26 de gener fins 9 de juny del 2019, a la Fundació Palau
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Curs de català
De l’1 de febrer fins al 17 de juny 2019, a l’Espai Jove, a 2/4 de 8 de la tarda
Organitza: Àrea d’Acció Social i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Actes de celebració del
carnestoltes:
Espectacle infantil: “Toni
Vives i la banda dels
Nassos”
Consulteu tota la programació
del carnestoltes al web
municipal

6

Dimecres

A les 10 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Visita Escolar
Els infants de P5 visiten la
Biblioteca
Organitza: Biblioteca Can Milans
Actes de celebració del
carnestoltes:
Enterrament de la
sardina
Consulteu tota la programació
del carnestoltes al web
municipal

8

Divendres

Acte en commemoració
del dia de les dones
Consulteu el web municipal
A les 6 tarda, a la Biblioteca
Can Milans
Hora del conte
A càrrec de Marta Catalán
Organitza: Biblioteca Can Milans
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entrevista––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Maria Pilar Comas, tresorera de l’Associació DONASTRAK

Qui hi ha darrera del got de xocolata ben calenta que escalfa les mans men-

tre s’encén l’arbre de Nadal? I de les banderoles que omplen els carrers de
Caldes anunciant la Festa Major? Si aneu un dimarts o un dijous a la tarda a
la 4a planta de l’Ajuntament de seguida obtindreu la resposta: són les mans
expertes de les dones que formen DONASTRAK.
M’han dit que també us ajunteu
per practicar una mica d’exercici

També participem en classes de Taitxí
amb el professor Jaume Galleguet. Això
ho fem dilluns i dimecres d’11:30h a
12:30h a la Sala Cultural de l’Ajuntament.
Quina és la vostra aportació
especial al municipi de Caldes?

Com va començar la història
de Donastrak?

El 2010 es va formar la nostra entitat
DONASTRAK. El seu nom el van triar
unes joves mares a les que els hi
agradava fer manualitats i unes no
tant joves que ens agradava fer labors.
Les que fèiem puntes de coixí ens
havíem quedat sense mestre perquè
havia plegat l’escola de puntes “Els
Gramanets” per marxar a un altre
poble. I així, unes a unes hores, i les
altres més tard vam començar.
Quines són les principals
activitats de l’entitat?

Actualment de manualitats ja no en
fem. Quedem per fer labors, ganxet,
mitja, costura i puntes de coixí totes les
tardes dels dimarts i dijous de 17h a 19h
Com descriuríeu les dones que
formen part de Donastrak?

Som dones d’una certa edat que ens
agraden les labors... i passar una
estona agradable fent la xerrada.
Quantes persones formen
part de l’entitat?

En aquest moment som 15. Obertes
a tothom qui vulgui venir i fernos companyia i passar una bona
estona o fer un bon berenar!

Nom de l’associació: DONASTRAK
Telèfon de contacte: 650 26 50 48
Adreça electrònica:
24
mariapilar1050@gmail.com

Participem en moltes de les activitats
que es fan a Caldes. En primer lloc,
estem presents a la Fira d’Entitats
de Sant Jordi on exposem els nostres
treballs. A l’encesa de l’arbre de Nadal
ens encarreguem de fer la xocolata
i els pastissos per als nens. També
hem fet, o més ben dit, hem cosit les
banderoles per la Festa Major; les grans
per vendre, i les petites per adornar
el nostre poble. A més a més, hem fet
mantells de puntes per a les capelles
del Sant Crist i de la Verge del Remei.
Quins són els desitjos per al 2019?

Els nostres desitjos per al 2019 són
que tinguem salut i pau per continuar
treballant i que les nostres mostres
serveixin perquè al jovent els vinguin
ganes de continuar la nostra feina i la
de les nostres àvies. Que no es perdin
els costums i les labors de tota la vida!

