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La darrera edició d’aquest butlletí bimestral va ser ja força temps: al gener. El 
motiu és que la cita electoral de les generals del 28 d’abril va impossibilitar per llei 
que publiquéssim l’edició planificada per al març. Posteriorment, ja es va enllaçar 
amb el període de les eleccions municipals del passat 26 de maig, i per això ara ja 
ho podem fer i aquest cop ve més dens en continguts i amb algunes informacions 
de tot el que va d’any. 
Així, acabem de deixar enrere la cita amb les urnes més transcendental per definir 
el futur del nostre poble pels següents quatre anys. Us en donem tots els detalls 
a les primeres planes. També trobareu la valoració que en fan els 5 partits polítics 
que s’hi han presentat.
D’altra banda, tenim un primer cap de setmana de juny ple d’activitats amb la ter-
cera edició de la Bio-Fira Aqua Calida, que hem anat preparant amb molta il·lusió i 
des de fa mesos en diverses sessions participatives. Divendres tenim la darrera de 
les activitats prèvies amb una xerrada d’Arcadi Oliveres, i a la secció de turisme en 
trobareu els detalls per conèixer tota la programació.
Volem destacar el trasllat de l’Espai Jove a principis d’abril a l’equipament de La Fabri-
queta, que ha estat pensat, reformat i decorat amb la col·laboració dels joves, i n’es-
tem especialment satisfets també per la pujada d’assistència dels joves des d’aquest 
moviment. Aquest equipament, ja comptava amb les dependències de Serveis Soci-
als, que també han estat actualitzades i adequades a la realitat del servei.
Com dèiem són moltes les activitats que recollim en aquest butlletí: el berenar 
intercultural del dia Internacional de la Dona, el curs de català, la rua de carnestol-
tes, la fira d’entitats, la nit de tapes i música, la 25ª Pesolada, la 30ª Cursa Popular 
i d’altres activitats esportives. Felicitats de nou Carla Escrich per ser subcampiona 
de Catalunya!
També trobareu informació sobre algunes de les inversions realitzades recentment 
com la pavimentació a la Riera i a l’avinguda Sant Pere Abanto, l’aprovació del pla 
director Can Muntanyà i la liquidació del pressupost de 2018.
Es tanca un mandat on l’actual equip de govern, ara en funcions, hem treballat 
amb honestedat, fermesa i bona entesa per a tenir un Caldes millor. Ha estat un 
honor per tots nosaltres. El dissabte 15 de juny hi haurà el ple que donarà el tret de 
sortida a un nou mandat.
Com és habitual, us animem a consultar l’agenda d’activitats dels mesos de juny 
i juliol, que també ve molt plena, i en particular, l’esperat i prometedor Festival 
Poesia i + 2019. Desitgem que ho gaudim tots plegats!

L’equip de govern
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eltemadelmes ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ERC guanya les Eleccions 
Municipals i obté 5 regidors
La candidatura d’ERC, encapçalada per 
l’actual alcaldessa Rosa Pou, ha guanyat 
les eleccions amb un total de 564 vots 
que representa el 41,44% de la totalitat 
de vots emesos i 5 regidors, (1 regidor 
més que a les eleccions del 2015): Rosa 
Pou, Òscar Baró, David Salvà, Laura Aloy 
i Alfred Freixas.
El PSC s’ha situat com a segona força po-
lítica amb un total de 295 vots  que repre-
senten un 21,68% i 3 regidors, 1 regidor 
més que a les eleccions del 2015: Joan 
Baró, Alexandra Manni i Miquel González.
Per la seva banda, JxC ha aconseguit 273 
vots (20,06%) i 2 regidors: Joaquim Arnó i 
Beth Segura, i Gent d’Estrac entra al con-
sistori amb 1 regidor, Albert Batlle, gràci-
es als 134 vots (5,80%).

El PSC és la segona força més votada i aconsegueix 3 regidors

ERC
41,44% - 564 vots
5 regidors

PSC
21,68% - 295 vots
3 regidors

JxC
20,06% - 273 vots
2 regidors

C’s
5,80% - 79 vots

----

Gd’E
5,80% - 134 vots

1 regidor

Blancs i nuls
2,13% - 29 vots

Resultats Eleccions 
Municipals 2019

CiU
5

ERC
4

PSC
2

Resultats Eleccions Municipals 2015

CiU
6 PSC

5

Resultats Eleccions Municipals 2011

C’s, ha obtingut 79 vots (5,80%), sense 
aconseguir cap regidor.
La participació en aquesta contesa electo-
ral ha estat del 64,93%. De les 2.116 perso-
nes amb dret de vot, han votat 1.374 perso-
nes. Una xifra 3 punts més alta que al 2015 
quan van votar 1.240 persones de les 2.015 
convocades, un 61’54% del cens electoral. 
Els vots en blanc han estat 16, un 1,18%, i 
els vots nuls han estat 13, un 0,95%.

Els candidats opinen:
Rosa Pou d’ERC: “Estem molt contents, 
com no pot ser d’altra manera. Que a 
Caldes guanyi una formació republicana 
i d’esquerres ens il·lusiona molt. Després 
d’un mandat complicat i venint d’una 
moció de censura, el reconeixement de 

Segueix a la pàgina 4 >>

la ciutadania ens dóna molta força per 
seguir treballant intensament i per acos-
tar-nos una mica més a aquest Caldes 
que volem. De manera que estem molt 
agraïts. Aprofitem també per felicitar als 
companys del PSC, segona força que ha 
vist créixer amb un regidor el seu grup 
municipal i donar la benvinguda al consis-
tori al nou partit Gent d’Estrac”.

Joan Baró del PSC: “En primer lloc vull fe-
licitar als companys de ERC, pels resultats 
i guanyadors d’aquestes eleccions, però 
també donar la benvinguda al company 
de Gent d’Estrac com a nou representant 
al consistori. I personalment vull donar 
les gràcies a tots els caldencs i calden-
ques que ens han donat suport i han fet 
que siguem la segona força politica a Cal-
des. Tant sols queda agraïr a tot el nostre 
equip per la feina que porten fent des de 
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eltemadelmes ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

La participació ha estat 
de 64, 41% amb 1.357 
vots emesos, 14 punts per 
sobre que a les Eleccions 
Europees del 2014

Junts per Catalunya ha guanyat 
les Eleccions Europees amb 547 vots 
(40,31%), la segona força més votada 

Junts per Catalunya guanya les Eleccions 
Europees amb 547 vots (40,31%)

Eleccions 
Europees 2019

ha estat ERC, que ha obtingut 327 vots 
(24,10%) i el PSC, se situa com a tercera 
posició amb 204 vots (15,03%).
Podem ha aconseguit 98 vots (7,22%), 
seguit per C’s amb 77 vots (5,67%) , PP 
amb 37 vots (2,73%), VOX amb 13 vots 
(0,95%),  PACMA amb 23 vots (1,69%), 
CV-EC amb 5 vots (0,37%), Recortes Cero 
amb 3 vots (0,22%), I.Feminista, 1 vot 

(0.07%), CXE, 1vot (0.07%); CEUS, 1 vot 
(0.07%); ACTUA,1vot (0.07%); Pirates, 1 
vot (0.07%); i Extremeños,1 vot (0.07%).
S’han produït 9 vots en blanc (0.66%) i 10 
vots han estat nuls (0’74%).
La participació ha estat de 64, 41% amb 
1357 vots emesos, que significa un aug-
ment de 14 punts respecte a les Eleccions 
Europees del 2014.

Resultats Eleccions Europees 2019

<<  Ve de la pàgina 3

fa mesos. També a tot el poble de Caldes, 
a tots el partits per el respecte mostrat al 
llarg de la campanya. Em sento orgullós 
del meu poble i tota la seva gent!!”.

Joaquim Arnó de Junts x Caldes: “Vull 
agrair la normalitat assolida en els pro-
cessos electorals realitzats en el nostre 
municipi, en la majoria de les formaci-
ons polítiques, i el respecte als resultats 
obtinguts. En democràcia cal acceptar el 
resultat de les urnes, on s’acaba reflectint 
les preferències del model de gestió mu-
nicipal que té la ciutadania”.

Albert Batlle de Gent d’Estrac: “Gd’E 
felicita als partits pels seus resultats i 
especialment a ERC per l’àmplia victòria 

aconseguida, i alhora, també expressa el 
seu agraïment als caldencs i caldenques 
que ens han votat. Entrarem a l’Ajunta-
ment amb ganes de treballar, disposats 
a col·laborar i preparats per ajudar a fer 
possible, entre tots, fer de CALDES un po-
ble encara millor”.

Òscar Garcia, de Ciutadans: “Ante todo 
dar las gracias a todos los vecinos que 
han confiado en nuestro programa y nos 
han votado. Pese al poco tiempo de nu-
estra implantación en Caldetes y las difi-
cultades a las que nos hemos enfrentado, 
seguiremos trabajando para la norma-
lización en la pluralidad, ahora y en el 
futuro. Debo recalcar el buen ambiente 
entre todos los grupos que nos hemos 
presentado y la amabilidad y la calidez 
recibida por nuestros vecinos. No me 
queda más que felicitar el gran triunfo de 
la lista de Rosa Pou y su grupo de ERC, 
y la bienvenida al nuevo grupo de Gent 
d’Estrac. Espero que esta pluralidad sea 
beneficiosa para el futuro de Caldetes. 
Muchas gracias a todos”.
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ERC ha estat la força més 
votada a Caldes durant 
les Eleccions Generals 

Segons els resultats de les Eleccions Generals a Caldes que 
es van celebrar el 26 d’abril, ERC va resultar ser la força més 
votada amb un total de 493 vots (30,68% dels vots emesos). La 
jornada electoral es va tancar amb una participació del 74,19% 
(1.607 vots emesos), 7,6 punts per sobre de les eleccions del 
2016.
La segona força més votada va ser el PSC amb 294 vots 
(18,29%) i en tercer lloc Junts per Catalunya amb 278 vots 
(17,3%). En Comú Podem es va situar en quarta posició amb 
202 vots (12,57%) per davant del Ciutadans que va obtenir 128 
vots (7,96%), i del Front Republicà que va aconseguir 63 vots 
(3,93%). El PP va obtenir 55 vots (3,42%), seguit del PACMA 
amb 35 vots (2,18%), VOX amb 35 vots (2,18%), Recortes Cero 
amb 4 vots (0,25%) i PCTC amb 2 vots (0,12%).
9 vots van ser en blanc i 9 vots nuls.

PACMA
2,74% - 36 

vots
Recortes Cero

0,38% - 5 
vots

PCPC
0,08% - 1 

vot

ERC
22,15% - 291 vots

PSC
12,10%

159 
vots

En Comú
PODEM
20,55%

270 vots

Resultats
2016

CDC
20,62%
271 vots

C’s
9,74% - 128 

vots

PP
10,50%
138 vots

PACMA
2,18%

35 vots
Recortes Cero

0,25%
4 vots

PCTC
0,12%
2 vots

Vox
2,18%

35 vots

Resultats
2019

C’s
9,74% - 128 

vots

ERC
30,68%
493 vots

PSC
18,29%

294 vots

JxC
17,3%

278 vots En Comú
PODEM
12,57%

202 vots C’s
7,96%

128 vots

Front Republicà
3,93% - 63 vots

PP 3,42%
55 vots

El PSC puja a segon lloc 
respecte a les eleccions 
del 2016 i Junts per 
Catalunya queda tercera
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actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Espai Jove, que estava ubicat al local 
del poliesportiu municipal, s’ha traslladat 
a l’equipament de la Fabriqueta amb 
l’objectiu de millorar l’accés al jovent i 
facilitar la interacció entre les activitats 
d’aquest espai i la vida cultural i social de 
la vila.
El passat dissabte 6 d’abril, van tenir lloc 
diverses activitats per donar a conèixer 
les instal·lacions a tots els usuaris.
Al matí, es va celebrar un taller de graffi-
ti a càrrec de l’Associació Blanc de Guix. 
Els dinamitzadors, Xavi i Núria, es van en-
carregar de dirigir els joves participants 
en el procés de dibuixar tres graffitis a les 
parets exteriors de la Fabriqueta. A partir 
de les 17h, es va convidar tots els usuaris 
a un berenar amenitzat per una DJ Sessi-
on a càrrec de Celdax.

Segons la dinamitzadora de l’Espai Jove, 
Roser Alsina, uns 40 joves de totes les 
edats van participar en les activitats i les 
impressions han estat positives. Segons 
Alsina, “Ara tenen un espai ben connectat 
i adaptat a les seves necessitats i inqui-
etuds, un espai engrescador on podrem 
realitzar la programació amb comoditat”.
Amb el canvi d’ubicació de l’Espai Jove els 
usuaris disposen de tres ambients dife-
rents: la terrassa exterior, un espai poli-
valent i una sala de caràcter lúdic. Un dels 
espais està dotat amb nous ordinadors i a 
més a més hi haurà wifi a tot l’espai  per-
què es puguin realitzar consultes. També 
es farà un Punt d’Informació Juvenil. Des 

Ĺ Espai Jove 
celebra 
el primer 
dia a la 
Fabriqueta 

El taller de graffiti, un berenar jove i una DJ Session 
van ser les principals activitats de la jornada

de l’Àrea de Joventut s’ha subratllat tam-
bé el fet de que es continuaran fent ade-
quacions adaptades a les inquietuds i ne-
cessitats dels usuaris que puguin sorgir.
D’altra banda, cal destacar que l’assistèn-
cia dels usuaris ha augmentat considera-
blement des del canvi d’ubicació. El mes 
de gener es van enregistrar 73 usuaris, el 
mes de febrer, 103; el mes de març, 76; i 
el mes d’abril, moment en que es va fer 
el canvi, 293 usuaris.
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Una programació que combina 
diversió i aprenentatge
La renovació de l’Espai Jove va acom-
panyada d’una programació completa 
i adaptada a les inquietuds dels joves. 
Així doncs, s’han organitzat cursos ori-
entats a enriquir les seves oportunitats 
laborals. Es posarà en marxa la segona 
part del curs d’atenció domiciliària infan-
til, destinat als joves que vulguin fer de 
cangurs i on s’aprofundirà en el coneixe-
ment de diferents dinàmiques, activitats 
i tallers per a infants. S’està programant 
un Curs Bàsic d’Anglès Oral específic en 
els àmbits de la restauració i el comerç, 
per tal que els joves que puguin treballar 
en aquests sectors tinguin més eines per 
a una adequada inserció laboral. El curs 
serà desenvolupat per TEA (The English 
Academy) de Sant Vicenç de Montalt i 
s’estan tancant dates actualment.
Entre les activitats lúdiques, està pensat 
fer una sessió de cinema a la fresca en 

col·laboració amb l’entitat Camí Ral 39, 
Verdura i Cultura, i a nivell esportiu es 
celebrarà el Torneig de Tennis Taula a 
la fresca ja consolidat d’altres anys. Així 
mateix, el dia 1 de juny s’ha programat 
un Taller de Creps per poder descobrir 
l’apassionant món de la cuina i realitzar 
una activitat per llepar-se’n els dits.
De les activitats dirigides a informar els 
joves, cal esmentar que es tornarà a tre-
ballar en la posada en marxa del Punt Lila 
durant La Dormida i la Festa Major. Cal 
assenyalar que la programació està ober-
ta a les propostes que puguin fer els usu-
aris, principals promotors de l’Espai Jove, i 
que també s’està estudiant la possibilitat 
d’ampliar els seus horaris d’apertura, que 
actualment són de dimecres a dissabte, 
de 17 a 20h, d’acord amb les necessitats 
que manifestin els propis joves.
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 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– actualitat joventut

Fent Camins continua 
promocionant els joves en el món 
professional de la jardineria

El programa formatiu-ocupacional Fent Ca-
mins ha arribat a la sisena edició acomplint els 
seus objectius principals: motivar els joves amb 
l’aprenentatge de l’ofici de la jardineria tot am-
pliant les seves expectatives en el món labo-
ral, alhora que treballar per al Parc Muntanyà, 
un dels espais verds més importants de Caldes 
d’Estrac. El programa es va posar en marxa 
l’abril del 2013 amb la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
i des de llavors s’ha dut a terme tots els anys 
sense excepció. 
Enguany són dos els joves que estan participant 
del pla ocupacional que es va iniciar el 6 de maig 
i que combina teoria i pràctica sota la supervi-
sió de la mestra jardinera-cap de brigada jove, 
Àngels Fernàndez. La contractació és de 20h 
durant sis mesos i les principals tasques dels jo-
ves seran l’arranjament i la millora del parc, fent 
especial èmfasi en la rehabilitació dels camins.
Des de l’Àrea de Joventut es posa en relleu el fet 
que gràcies a aquesta iniciativa, s’aconsegueix 
una inserció laboral real dels joves, que finalit-
zen el programa amb una experiència interes-
sant per al seu recorregut professional. 

La Regidoria de Joventut engega amb èxit la 
sisena edició del pla d’ocupació Fent Camins
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actualitat acció social ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Donem la benvinguda a la generació 2018 de Caldes d’Estrac
Ja tenim la fotografia oficial de la nova generació de Caldes, els nadons nascuts el 2018.
El diumenge 19 de maig, a les 11 del matí, els protagonistes amb els seus familiars es van trobar a la Fundació Palau per realitzar una sessió foto-
gràfica acompanyats d’un dia brillant. En total van participar-hi deu nadons. La primera part de la sessió es va desenvolupar al pati de la Fundació 
Palau i la segona part es va realitzar al pati del Lledoner.
El retrat de la nova generació és una tradició que l’Ajuntament realitza des de fa 10 anys com una manera de donar la benvinguda als nous caldencs. 
En aquesta ocasió la fotògrafa va ser Marta Huertas de Miss Happy Flash Fotografia, que va encarregar-se de la sessió de forma voluntària. És per 
això que des de l’Ajuntament es vol agrair la col·laboració de la Fundació Palau i de Huertas que han fet possible retratar aquesta nova generació. 
Com ja és habitual les imatges es faran arribar a les famílies participants, de manera que puguin mantenir el record d’aquest dia.

Les dependències 
de Serveis Socials 
s’actualitzen i 
s’adeqüen a la 
realitat del servei
L’objectiu ha estat crear un espai d’aco-
llida digne i prevenir la intimitat de les 
persones perquè puguin fer les seves 
consultes amb tranquil·litat i comoditat i 
no es continuessin fent entrevistes en un 
espai poc adequat i sense intimitat, com 
era la sala d’actes de l’edifici de la Fabri-
queta. L’Àrea d’Acció Social sempre ha 
entès els serveis socials com una finestra 
on l’usuari es dirigeix i on és imprescindi-
ble que s’hi senti ben acollit i escoltat. En 
aquest sentit, des de l’Àrea d’Acció Social 
es considera que no és suficient amb te-
nir el personal tècnic adequat, sinó que 
és fonamental garantir que aquest per-
sonal pugui atendre els usuaris en les 
millors condicions possibles, oferint una 
atenció digna i personalitzada, de mane-
ra que tothom s’hi senti acollit de forma 
integral. 

És per això mateix que s’han fet dos des-
patxos comunicats entre sí per temes de 
seguretat, tal i com recomana el Protocol 
de Serveis Socials comarcal, destinats a 
l’atenció directa i on els usuaris poden 
gaudir de la intimitat necessària, ja que 
en la majoria d’ocasions les consultes que 
arriben són en referència a temes perso-
nals i delicats. El fet de que hi hagi dos 
despatxos ajuda també a que es puguin 

fer atencions simultànies i escurçar així el 
temps d’espera sense haver de compar-
tir el mateix espai entre els 3 tècnics de 
l’àrea pel que fa a l’atenció directa. D’altra 
banda, també s’ha creat una sala d’espe-
ra i un office.
Amb aquestes millores i la nova ubicació 
de l’Espai Jove, la Fabriqueta és un lloc 
d’atenció a les persones adequat a totes 
les necessitats.
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actualitat acció social ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Una mitjana de 25 alumnes assisteixen a les classes d’inicia-
ció al català que se celebren cada dilluns a les antigues instal-
lacions de l’Espai Jove. L’Àrea d’Acció Social va posar en marxa 
el curs a finals de desembre del 2018 per proporcionar una eina 
per a la coneixença de la llengua catalana.
D’una banda, el curs serveix per a tramitar el certificat d’arrela-
ment necessari per obtenir el permís de residència, d’altra ban-
da, una de les fites principals és aconseguir que l’alumnat pugui 
utilitzar la llengua en els entorns en què es relacionen.
Aquest any la responsable del curs és l’Anna Moore, màster en 
Ensenyament de Llengua Catalana, formadora, motivadora i te-
rapeuta. Segons Moore: “Es tracta de que les persones que no 
parlen el català es llencin a la piscina i comencin a introduïr la 
llengua catalana en el seu dia a dia”.

Quan l’aprenentatge esdevé amistat
Anna Moore, professora del curs d’iniciació al català, afirma 
que per conèixer un idioma cal veure la llengua com un ele-
ment viu que es pot aprendre en contextos reals i no única-
ment a partir dels llibres. És per això que les seves classes 
no estan basades en “seure’s a la cadira i prendre apunts”, 

El curs d’iniciació 
al català aplega 30 
alumnes cada setmana

Les classes es van iniciar a finals 
del mes de desembre del 2018

com explica ella mateixa, sinó en la creació de vincles entre els 
alumnes, fomentant el joc i la diversió. “I sobretot, que parti-
cipin activament, ja que si de llençar-se a la piscina es tracta, 
millor que perdin la vergonya des del primer dia en un entorn 
segur com és la classe”.
D’aquesta manera, una classe del dilluns es pot transformar en 
una escenificació d’anar a la compra, i de cop, les taules de la clas-
se són botigues de menjar tradicional (fet per cada alumne espe-
cialment per a l’ocasió) i els alumnes són botiguers i compradors.
“Necessito entendre el català per ajudar els meus fills”, afirma la 

Teresa. “Jo vull parlar bé el català per la feina”, explica l’Estefani, 
i el mateix afirma l’Alba. Aquest dilluns són gairebé 25 alumnes 
de diferents orígens.
“Vull un tros de pastís”, demana l’Aicha, i la Teresa s’afanya a 
preparar-ho. “Quant és” pregunta l’Aicha. Les converses donen 
peu a rialles. “Gràcies a aquestes classes he aconseguit enten-
dre millor les converses i espero que sortim d’aquí parlant cata-
là” explica la Mari Carmen.
A més de compartir les classes, el grup d’alumnes ha anat con-
vertint-se també en un grup d’amics, “quedem per prendre al-
guna cosa i continuar practicant i també tenim un grup de what-
sapp en català” explica l’Alba.
Les classes continuaran fins al mes de juny, i tothom espera 
haver adquirit suficient vocabulari per poder gestionar les si-
tuacions quotidianes. Només hi ha una cosa a objectar. Segons 
Moore, fora de la classe, molts dels alumnes es troben que mol-
ta gent es dirigeix a ells directament en castellà sense donar-los 
l’oportunitat de practicar la llengua.
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Un llarg camí 
per recórrer 

El Dia Internacional de la 
Dona es va commemorar 
a Caldes amb actes 
reivindicatius

El tercer berenar de 
dones reuneix unes 
60 dones caldenques 
de diferent origen, 
edat i religió
L’activitat va tenir lloc a la Sala 
Cultural el dissabte 9 de març

La riquesa multicultural de la vila de 
Caldes va quedar plasmada el 9 de març 
durant la tercera trobada intercultural de 
dones que se celebra des de fa tres anys 
amb motiu del Dia Internacional de la Dona.
Cada una de les participants va portar un 
plat tradicional de la seva cultura, i la Sala 
Cultural es va omplir de delícies de dife-
rents llocs del món com el Marroc, Bolívia 
o la Xina.

El 8 de març, Dia Internacional de la 
Dona, va tenir una presència destacada 
en l’agenda de caldencs i caldenques. 
Aquest 2019 s’ha fet una proposta trans-
versal per convidar tothom a la reflexió 
i a l’actuació davant de situacions com 
la discriminació de gènere o la violència 
masclista.
Els actes commemoratius es van iniciar el 
dilluns 4 de març amb la visita de l’alcal-
dessa de Caldes, Rosa Pou, a la primera 
regidora de Caldes, Carolina Clariana, a 
qui va lliurar un llibre de fotografies i un 
ram de flors.
Dimecres 6 de març a les 17:30h, l’Àrea 
d’Acció Social va dur a terme un taller de 
tint de samarretes al pati de l’Espai Jove 
dinamitzat per una educadora social. Una 
activitat simbòlica on una quarantena de 
dones van tenyir les seves samarretes de 
color lila i on es va aprofitar per obrir un 
espai de debat. Cadascuna de les partici-

pants va poder explicar, des del seu punt 
de vista de dona, quines coses concretes 
troba a faltar a la vila.
Dijous 7 de març, l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica va aprofitar el marc de les sessi-

ons de treball de preparació de la Bio-Fira 
Aqua Calida per aprofundir en el tema de 
la sobirania econòmica des de la pers-
pectiva femenina, amb una ponència de 
Gabriela Rodríguez, advocada i activista 
cultural.
L’acte central es va realitzar el 8 de març, 
oficialment declarat com el Dia Internaci-
onal de la Dona. A les 11:45h es van lliurar 
les samarretes liles a les dones que havi-
en participat al taller i que van assistir a 
la plaça de la Vila juntament amb un cen-
tenar de persones aproximadament per 
escoltar el manifest. La regidora d’Acció 
Social, Laura Aloy, es va encarregar de 
donar la benvinguda a tots els assistents 
i tot seguit va donar pas als parlaments 
de la representant de l’ANC, Mercè Loire, 
de la representant de Junts per Caldes, 
Elisabeth Segura, i del representant del 
PSC, Joan Baró; la mateixa Aloy també es 
va dirigir als assistents en nom d´ERC, i va 
ser l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, l’en-
carregada de tancar els parlaments amb 
la lectura del manifest institucional. En 
acabar, tothom qui ho desitgés va poder 
escriure un missatge a la pancarta que 
s’exposa des de fa 3 anys.
Els actes van continuar el dis-
sabte 9 de març amb un 
berenar intercultural de 
dones i van finalitzar 
amb la cursa Triwoman 
el 17 de març.

Cal destacar la implicació de la Creu Roja 
i dels usuaris de Serveis Socials que es 
van fer càrrec de decorar la sala per a 
l’ocasió fent més càlida la trobada.
Finalment, en un gest de complicitat, 
totes les participants van deixar la 
seva empremta en un llenç que s’ha 
fet com a record d’aquest dia.
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Un cop més, l’Espai Jove es va 
encarregar de la organització 
de l’esdeveniment

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

La rua de Carnestoltes, el concurs de coreografies i disfresses, i el 
pregó a càrrec del Gran Poca-Solta, actes centrals del Carnaval 2019

Després d’anunciar un Carnestoltes on 
l’única premissa era que durant la vetllada 
tothom fos qui realment volgués ser, amb 
un missatge de denúncia vers el bullying, 
l’Espai Jove va obrir les festes de Carnaval 
amb el taller de construcció del Rei Car-
nestoltes. Enguany els joves han fet una 
Reina del Carnestoltes, símbol de sàtira a 
les clàssiques icones provinents del High 
School i de rebuig al bullying.
I mentre es feien els preparatius per a la 
rua, també va ser l’Espai Jove el que va 
centrar les principals activitats del Dijous 
Gras amb el taller de truites per als alum-
nes de 6è de l’Escola Sagrada Família que 
va tenir lloc a les 10h del matí. A la tarda 
es va celebrar el que ja és un clàssic: el 
concurs de truites No saps què fer amb els 
ous?  en col·laboració amb els comerços de 
Caldes. 
El dissabte 3 de març a la nit es van con-

centrar els principals actes de la festa amb 
la Rua de Carnestoltes que va començar 
amb la trobada de les carrosses a l’espla-
nada de Can Muntanyà. Comparses, joves, 
grans i infants, es van reunir a les 21h del 
vespre, i van iniciar el recorregut pels car-
rers de Caldes fins acabar a la plaça de la 
Vila. 
Tot seguit es va iniciar el concurs de Core-
ografies i Disfresses on hi van participar: 
“High School Caldes”, “Herois i còmics de 
Caldes”, “Marcians”, “Arcoiris”, “Els dàlma-
tes de Caldetes”, ”Music Legends”, i “The 
pochitos band”.
A continuació, el Gran Poca-Solta va llegir 
un pregó ple de referències a l’actualitat 
política de Catalunya i caldenca, que va 
donar pas al lliurament de premis a càr-
rec de l’Espai Jove. “Music Legends” va 
endur-se el premi a la millor carrossa, al 
que corresponien 150 euros; “Arcoiris” van 
guanyar el premi de 150 euros a la millor 
comparsa; “Marcians” va guanyar el pre-

mi a la millor comparsa infantil dotat amb 
150 euros; “El Jocker dels Herois i Còmics 
de Caldes” va guanyar un berenar per a 4 
persones corresponent al premi a la millor 
disfressa infantil; “The pochitos Band” va 
aconseguir el premi a la millor disfressa 
d’adult amb un sopar per a dues perso-
nes al Tête-à-Tête, i “High School Caldes” 
va obtenir un reconeixement com a millor 
coreografia .
La vetllada va finalitzar amb el ball de Car-
nestoltes a la Sala Cultural amb el grup Bo-
camolls i DJ Isma.
Des de l’Ajuntament de Caldes volem des-
tacar i agrair la participació de la Brigada 
Municipal, Creu Roja, la Poli-
cia Municipal, l’Espai Jove i 
la implicació de totes les 
comparses sense la col-
laboració dels quals no 
hagués estat possible la 
festa del Carnestoltes.
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Avis i infants van anar agafats de mans 
durant la rua Intergeneracional que va 
tenir lloc l’1 de març i on tots els partici-
pants anaven disfressats de hippies. Una 
iniciativa organitzada per l’Àrea de Ser-
veis Socials, l’Escola Bressol de Caldes i la 
Creu Roja de Caldes.
La rua va iniciar el seu recorregut a l’Es-
cola Bressol i va passar pel carrer Major i 
el carrer de l’Església, l’esplanada de Can 
Muntanyà i el Mercat Municipal,  fins arri-
bar davant de les dependències de l’Àrea 
de Serveis Socials. Seguidament es va 
convidar els infants, avis, àvies, mestres 
i acompanyants, a un esmorzar. La fes-
ta va continuar amb una mica de música 
perquè tothom qui volgués pogués ballar.  
La preparació de l’esdeveniment es va 
iniciar al mes de febrer. Les entitats or-
ganitzadores es van coordinar perquè 
tant els infants com la gent gran anes-
sin disfressats amb la mateixa temàtica. 
Les disfresses dels nens i nenes de la llar 
d’infants van ser elaborades a l’Escola 
Bressol pels infants i les mestres. D’altra 
banda, les disfresses de la gent gran es 
van fer en el taller organitzat entre Creu 
Roja i l’Àrea de Serveis Socials. Aquest ta-
ller va durar quatre setmanes i va reunir 

L’Escola Bressol 
de Caldes i l’Àrea 
de Serveis Socials 
participen al 
Carnestoltes 
amb una Rua 
Intergeneracional

una quinzena d’avis i àvies per fer totes 
les disfresses. Durant la realització del ta-
ller, els participants també van compartir 
el berenar, gentilesa de la Creu Roja. Cal 
destacar que la Creu Roja també va ser 
present en el transcurs de la rua per aten-
dre qualsevol incident.
Des de l’Ajuntament agraïm la bona en-
tesa entre aquestes dues entitats, tant 
l’Escola Bressol com la Creu Roja per la 
coordinació i organització de l’activitat.

Els infants, protagonistes 
del Carnestoltes la tarda 
del diumenge 6 de març
Diumenge 6 de març a la tarda, Toni Vives 
i la Banda dels Nassos van ocupar la Sala 
Cultural de l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac, van pujar a l’escenari i van fer ballar 
petits i grans amb un espectacle ple de 
música i diversió, i on les disfresses dels 
menuts van lluir des del primer minut.

La rua va recórrer el municipi 
durant el matí de l’1 de març Es tracta d’una activitat que l’Àrea de 

Joventut de l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac ja havia organitzat en edicions ante-
riors del Carnestoltes, i degut a la popu-
laritat, aquest any s’ha tornat a repetir i 
ha comptat amb la participació d’unes 50 
persones.

La sardinada popular i la crema 
del Rei Carnestoltes tanquen la 
programació del Carnaval 2019

Dimecres 6 de març a les vuit del vespre, 
l’Associació de Pescadors en col·laboració 
amb l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Caldes, va organitzar una sardinada 
popular a l’esplanada de Can Muntanyà.
La trobada es va iniciar amb la tradicional 
crema del Rei Carnestoltes, enguany una 
reina construïda per nois i noies de l’Es-
pai Jove, que de seguida va desaparèixer 
sota les flames. A continuació, es va con-
vidar tothom a participar de la sardinada 
en la que, segons els organitzadors, es 
van servir uns 30kg de sardines.
L’alta participació i l’ambient de disbauxa, 
van caracteritzar el que ha estat el darrer 
acte de la programació del Carnaval 2019 
que es va iniciar a finals de febrer amb 
els tallers de construcció del Rei Carnes-
toltes. 
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La celebració de la 3a edició de la Fira 
d’Entitats va engegar el dissabte 27 
d’abril posant en escena a la Colla Infan-
til de Diables d’Estrac que a les 20h van 
omplir l’esplanada de Can Muntanyà per 
fer el seu lluïment de foc acompanyada 
pel grup de percussió. L’espectacle va 
captivar tots els presents. Segons els més 
veterans de la Colla de Diables, l’actua-
ció va deixar palesa la professionalitat i la 
il·lusió dels nous integrants. En finalitzar, 
el grup de percussió va animar tots els 
espectadors a unir-se a la Nit de Tapes 
fent un petit recorregut fins al Mercat 
Municipal.
Diumenge 28 d’abril, a partir de les 10h, 
l’esplanada de Can Muntanyà va acollir 
les parades de les entitats: Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat-Casal d’Avis, 
Aikido Estrac, Amics dels Bonsais, ANC-
Territorial de Caldes d’Estrac, Associació 
DonaStrak, Associació IMAGO, Bibliote-
ca Can Milans, Caldes pels Animals, Club 
de Patinatge Artístic de Caldes d’Estrac, 
Colla de Diables d’Estrac, Colla de Ge-
ganters i Grallers de Caldes d’Estrac i 
Fundació Palau.
A les 11h del matí va tenir lloc l’exhibició 
del grup de show de les petites del Club 
de Patinatge Artístic de Caldes d’Estrac, 
i a les 12h es va presentar el llibre editat 
per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la 
Fundació Palau: Caldes d’Estrac, perla de 
poetes. A continuació, també es va pre-
sentar la ruta literària de Caldes d’Estrac 
on els participants van tenir l’ocasió de 
sentir poemes de Jacint Verdaguer, Apel-
les Mestres, Joan Maragall i Josep Palau i 
Fabre recitats per la rapsoda Anna Malu-
quer, una de les principals responsables 
de l’edició del llibre .

A les 12:30h es va celebrar l’hora del 
conte amb July Papallona, a càrrec de 
Laura Asensio. Cal destacar també la 
presència de Raquel Freixas, guanyado-
ra del Primer Premi en la categoria Po-
esia Grup A de la XXXV Mostra Literària 
del Maresme que va estar signant llibres 

a la paradeta de la Biblioteca Can Milans.
La jornada va finalitzar amb una fideuada 
popular que es va celebrar a les 14:30h a 
l’esplanada de Can Muntanyà a càrrec de 
la Paella Viatgera i coordinada per Amics 
del Teatre, que va comptar amb 125 par-
ticipants.

14 entitats i associacions s’uneixen a 
la tercera edició de la Fira d´Entitats 

L’esplanada de Can Muntanyà 
va acollir els actes principals de 
la fira que es va celebrar el cap 
de setmana del 27 i 28 d´abril
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El passat divendres 3 de maig, la Fun-
dació Palau de Caldes d’Estrac va pre-
sentar els primers noms i un tast de la 
imatge de la 14a edició del Festival Po-
esia i + que se celebrarà del 4 al 14 de 
juliol a Caldetes i a altres municipis ma-
resmencs (Canet de Mar, Mataró, Sant 
Andreu de Llavaneres, Alella, Arenys de 
Mar i Dosrius).

Manuel Rivas, Pascal Comelade, Enric 
Casasses, Maria Cabrera, Pau Riba, Mireia 
Calafell, Albert Pla i Clara Peya: primers 
confirmats del Festival Poesia i + 2019

Divendres 3 de maig va tenir lloc la presentació del 
Festival Poesia i + que enguany arriba a la 14a edició

Els primers artistes confirmats són Cla-
ra Peya, Pau Riba i Orquestra Fireluche; 
Albert Pla, Pascal Comelade i Enric Casas-
ses; Manuel Rivas, Mireia Calafell i Björt 
Rünars, Blancallum Vidal i Sara Fontán, 
Javier Gallego “Crudo” i Seward, Tarta 
Relena, Maria Cabrera i Irene Fontdevila 
(Vladivostok), Aurélia Lassaque, Rosa Pou 
i Xavi Lloses. Segons els organitzadors “el 

Poesia i + 2019 compta amb poetes, ar-
tistes i músics de diverses generacions, 
estils i procedències que es reuniran en 
els diversos escenaris del festival per rei-
vindicar més que mai la força i la vigència 
de la paraula en espais i entorns privile-
giats del Maresme, pròxims i d’aforament 
reduït”. La programació completa es pre-
sentarà el pròxim mes de juny.

Una imatge que ret 
homenatge a la intimitat del 
compromís amb la poesia
Pel que fa a la imatge del festival, segons 
els organitzadors, enguany se centra en 
la “intimitat i el compromís que cadascú 
té amb si mateix/a cap a la poesia”. És 
per això que aquest any els protagonistes 
seran els tatuatges. La campanya ideada 
per Soon inTokyo consistirà en una sèrie 
de fotografies i vídeos curts d’un grup de 
persones que han accedit a tatuar-se al 
seu cos el crit del lema que ens ha acom-
panyat des de 2014 “+ poesia si us plau”.



16

El pavelló poliesportiu ja disposa de parquet a tota la pista. 
Després de que la Regidoria d’Urbanisme fes una valoració so-
bre l’estat de l’antic paviment del poliesportiu, es va avaluar que 
havia sobrepassat la seva vida útil i per això es va prendre la de-
cisió de substituir-lo per parquet. Segons l’equip tècnic, aquesta 
solució permet que les diferents entitats esportives locals de 
patinatge, futbol sala, handbol i voleibol puguin utilitzar l’espai 
per a les seves activitats amb la qualitat que requereix aquest 
tipus de disciplines. En total la superfície substituïda ha estat de 
1.160,00 m2.
A banda de les obres de renovació del terra, també s’han dut a 
terme actuacions per tal d’adaptar i millorar les pròpies instal-
lacions.  
Des de l’Ajuntament es vol agrair a totes les entitats esportives 
la seva comprensió durant el temps que han durat les obres.

Les obres, que es van iniciar al mes d’abril, 
s’han finalitzat a principis del mes de maig

Es renova la pista del 
pavelló poliesportiu

actualitat urbanisme –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nova pavimentació a la Riera i a 
l’avinguda Sant Pere Abanto 
Les obres de renovació del paviment es 
van iniciar el 21 de març a l’avinguda Sant 
Pere Abanto i el 29 de març a la Riera. Cal 
destacar que la reparació de la pavimen-
tació i la millora de la capa de rodament 
s’ha realitzat amb aglomerat asfàltic i les 
tasques s’han desenvolupat sense cap 
entrebanc.
D’aquesta manera, es millora la situació 
actual de  l’estat dels vials públics pro-
porcionant a la vegada una seguretat en 
la circulació. Segons l’Àrea d’Urbanisme, 
en els propers dies es procedirà a fer la 
senyalització vial i així quedaran enllesti-
des totes les tasques per tornar a la nor-
malitat.
Des de l’Ajuntament es vol agrair a tots 
els veïns i veïnes la seva paciència davant 
les possibles molèsties ocasionades.
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La sessió plenària ordinària del 28 de 
gener va aprovar el Pla Director del Parc 
Muntanyà per 6 vots a favor dels grups 
municipals d’ERC i del PSC i 4 abstencions 
del PDeCat.
Carme Buxalleu, biòloga, ha estat una de 
les principals responsables de l’elaboració 
d’aquest pla, i ha estat present en tot el 
procés: des de l’exposició d’idees, al des-
envolupament i la posterior redacció i con-
fecció dels plànols.
Segons Buxalleu, existeixen diferents pro-
jectes, alguns executats (parcialment o to-
talment), altres no, que contemplen la recu-
peració (i/o restauració, i/o millora) del parc. 
“Malauradament, són projectes dispars amb 
sengles criteris igualment dispars”, explica 
Buxalleu i subratlla que amb el  Pla Direc-
tor “es vol assolir la total restauració, re-
cuperació i millora del Parc”. El pla té en 
consideració la totalitat del parc i de tots els 
seus elements, “tant antròpics com naturals, 
i seguirà una seqüència lògica que permetrà 
la consolidació dels elements de manera es-
graonada, de tal manera que, primer s’actu-
arà sobre un d’ells, posteriorment sobre un 
altre i així fins al final però, sempre, tenint 
cura que l’acció següent no malmeti l’anteri-
or” afirma Buxalleu.
Buxalleu també insisteix en el fet de que 
“El pla ha de ser una  eina flexible, adap-

Projectant el Parc Muntanyà
El ple del 28 de gener aprova 
el Pla Director que defineix les 
accions per a la recuperació 
del parc de Caldes

table a les circumstàncies. D’aquesta ma-
nera si un any, per exemple, no es disposa 
prou pressupost per arranjar tots els murs, 
serà factible arranjar tan sols un tram, l’any 
següent un altre i així fins fer-los tots”.
Quant a les línies d’acció, pel que fa a la 
vegetació, “es buscarà que el seu man-
teniment tingui el menor cost econòmic 
possible i la menor despesa possible d’ai-
gua” afirma Buxalleu.
Segons la biòloga, això s’aconseguirà: en 
primer lloc, aplegant majoritàriament les 

espècies foranes necessitades d’aigua a 
la zona de la pèrgola, on és més fàcil el 
seu reg i, a la resta del parc, a excepció de 
l’anomenat enjardinament sec, potenciar 
les especies autòctones però, sempre, res-
pectant els seus requeriments ecològics. 
D’altra banda, també es tindrà molt en 
compte quines comunitats vegetals poten-
cials hi ha al parc, o hi podrien ser viables.
“Les espècies autòctones són espècies 
que han evolucionat i adaptat a la nostra 
climatologia, pel que, una vegada implan-
tades, el seu cost de manteniment serà 
nul. Com a planta autòctona s’entén aque-
lla que viu de manera natural dins l’àmbit 
territorial de Catalunya” ha especificat Bu-
xalleu. “Seguint aquestes directrius, i una 
vegada avivades les plantes, quasi l’únic 
cost de manteniment serà el d’evitar que 
envaeixin els camins” conclou la biòloga.
D’altra banda, per tal de facilitar l’execució 
de les diferents tasques, es definiran dife-
rents ambients (i zones) els quals s’aniran 
arranjant des dels més visitats fins als que 
ho són menys. “Amb això es vol assolir que 
els visitants tinguin una primera impressió 
amable i agradable i tendeixin a visitar la 
resta del parc”, explica Buxalleu. I dins de 
cada ambient s’ordenaran, igualment cro-
nològicament, les diferents tasques que 
s’hi han de dur a terme.
És important assenyalar que l’ordre crono-
lògic de recuperació, restauració i millora 
dels diferents ambients pot variar, però no 
així l’ordre establert dins de cada ambient.
Carme Buxalleu ha destacat també que 
més enllà dels objectius immediats, l’ob-
jectiu final del Pla Director del Parc és 
“que esdevingui un punt de referència 
pels seus valors naturals, paisatgístics i de 
lleure, convertint-se en un petit jardí botà-
nic amb cartells tant de les plantes i comu-
nitats vegetals com dels animals existents, 
amb una clara vocació didàctica”.

17
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La Policia Local compta 
amb un nou vehicle per 
realitzar les seves tasques
La Regidoria de Governació de l’Ajuntament de Caldes ha fet 
entrega a la Policia Local d’un Seat Ateca adaptat i equipat per 
a cobrir totes les necessitats que requereix un vehicle policial, 
de manera que es garanteixi tant la seguretat dels agents com 
la de Caldes.
Cal destacar que la correcta equipació de la Policia Local i dels 
seus vehicles és una eina important que permet realitzar amb 
més facilitat el seu treball i prestar un millor servei al ciutadà, i 
és per això que requereix d’una renovació constant.

Com reciclem a Caldes?
A Caldes d’Estrac hi ha cinc tipus de contenidors: orgànic, vi-
dre, paper, envasos i resta. Quan es tracta de residus especials 
cal portar-los a la deixalleria. Els veïns de Caldes poden dirigir-se 
a la deixalleria de Tres Viles, ubicada al c/Indústria 36 de Sant 
Andreu de Llavaneres, o bé anar a la deixalleria mòbil els diu-
menges de 10 a 13:30h a l’esplanada de Can Muntanyà.
Per a la recollida de trastos vells i andròmines cal trucar prèvia-
ment al 93 791 00 05. 

Com ho estem fent?
Tal i com indiquen els gràfics facilitats per l’empresa concessi-
onària de la recollida de residus GBI, durant el 2018  s’ha reco-
llit un total de 1.617.786 kg de residus al municipi, en front als 
1.548.360 kg de l’any 2017. És a dir, que s’ha recollit un 4,48% 
més respecte l’any 2017.
D’aquests, 685.000 kg  corresponen a recollida selectiva (pa-
per, cartró, vidre, envasos i matèria orgànica), el que suposa un 
42,39% del total, mentre que la recollida no selectiva, és a dir, el 
rebuig, és de 931.946 kg, i suposa un 57,60% del total.   
Comparant les xifres respecte de l’any 2017 es pot comprovar 
que el percentatge de la recollida selectiva s’ha incrementat. Al 
2017 la recollida selectiva era de 641.760 kg, el que suposava un 
41,34% del total, mentre que la recollida no selectiva, és a dir, el 
rebuig era de 906.600 kg i se situava en un 58,66%.

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

Durant els mesos de gener, febrer i març, tant la Brigada Mu-
nicipal com la Policia Local han detectat diferents danys en el 
mobiliari urbà de Caldes d’Estrac com és el trencament de llu-
minàries del carrer. 
D’altra banda, continua l’incorrecte llençament de les escom-
braries. Molt sovint la brossa envaeix la via pública, un proble-
ma que s’agreuja quan s’ajunta amb la mala pràctica de llençar 
restes de mobiliari al carrer sense seguir el protocol establert: 
recordem que per a la recollida de trastos vells i andròmines cal 
trucar prèviament al 93 791 00 05. 
Aquestes pràctiques abusives acaben afectant la bona convi-
vència de veïns i veïnes, i també el pressupost municipal, ja 
que s’han de destinar diners públics per restablir el mobiliari i 
recollir la brossa que incompleix la normativa. És per això que 
també es prega a tothom que sempre que es presenciïn fets de 
vandalisme es denunciïn a la Policia Local, perquè pugui actuar 
al més ràpid possible.

Recollida selectiva
S’observa un augment 
en el global de l’any. 
Pugen els percentatges 
en el reciclatge de vidre 
un 2%, en els envasos 
un 10% , en el paper 
i cartró un 10,58% i un 
augment del 6,34% en 
matèria orgànica. Cal 
destacar que durant el 
mes de juliol hi ha hagut 
un robatori del cartró 
d’uns 2.000 kg aproxi-
madament, de manera 
que aquesta xifra seria 
més elevada encara.
Comparant les xifres 
respecte del 2017, s’aprecia un augment del percentatge de 
la recollida selectiva, cosa que denota una tendència positiva  
quant a la conscienciació de tots els ciutadans, que han recollit 
i han fet una millor selecció, tot i que cal continuar augmentant 
els percentatges de cara al 2019.
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Les obres es duran a 
terme durant l’estiu

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac i els 
Serveis Territorials d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya al Maresme han 
iniciat els tràmits que permetran la col-
locació d’un ascensor a l’Escola Sagrada 
Família de Caldes. Si tot continua segons 
el previst, les obres es duran a terme du-
rant les vacances d’estiu.
La directora de l’Escola Sagrada Família, 
Natàlia Millán, ha qualificat la construc-
ció de l’ascensor de primera necessitat. 
“L’escola consta de tres plantes (baixa, 
primera i segona) i ens hagués fet falta 
l’ascensor, ja que hi ha hagut nens i nenes 
amb crosses en alguns moments. Des del 
curs 2017-18, tenim uns alumnes a infan-
til amb mobilitat reduïda, cosa que feia 
essencial comptar amb un ascensor. Des 
del primer moment, vam comptar amb el 
compromís del Departament, però l’estiu 
passat no es va poder construir. Afortu-
nadament, s’ha fet totes les gestions ne-
cessàries per arribar al punt on es trobem  

Llum verda a la col·locació d’un 
ascensor a l’Escola Sagrada Família

a dia d’avui, que permetrà construir l’as-
censor l’estiu del 2019”.
Des dels Serveis Territorials també s’ha 
valorat l’ascensor com una manera de 
donar resposta a una necessitat social. 
“Una eina imprescindible per al benestar 
de les persones amb mobilitat reduïda”.
Cal recordar que la petició ja s’havia re-
clamat el 2017 durant la visita a l’Escola 
del que llavors era director general dels 
Centres Públics de la Generalitat, Antoni 

Massegú. Finalment, gràcies a les con-
verses entre la direcció de l’Escola, l’AM-
PA, Serveis Territorials i l’Ajuntament de 
Caldes i la perseverança de tots els impli-
cats, les obres del projecte ja tenen data 
d’inici.
Aquestes obres se sumen a les millores que 
s’han fet a l’Escola els darrers anys, durant 
els que s’ha dut a terme la segona fase del 
projecte executiu, entre d’altres actuacions 
com la instal·lació d’una cuina nova.

“La ploma de Can Milans” és una iniciativa que neix amb l’objectiu de publi-
car textos creatius amb Caldes d’Estrac de teló de fons. Aquest espai ha es-
tat possible gràcies a la iniciativa de diversos 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 
hi trobareu els escrits. Desitgem que us agradin.

Biblioteca Can Milans

La força del pèsol

Sembla mentida, miro cap enrere  i no em puc creure de la 
manera que ha canviat la meva vida.

La meva família em mirava com si no hi toqués quan em 
vaig apuntar a Masterchef; era la meva il·lusió, sempre he 
cuinat bé i volia presumir davant tothom de les meves ha-
bilitats.

Vaig ser concursant un temps; no vaig guanyar no, però 
vaig aconseguir passar prou programes com per fer pràc-
tiques a restaurants. La restauració de Caldes d’Estrac em 
va acollir molt amablement i em van oferir un stage en els 
seus restaurants.

La varietat de plats amb pèsols és molt gran, estofats, amb 
carxofes (els meus preferits, com els feia la meva mare), 
amb sípia, amb faves i porro, puré de pèsols amb pernil, 
caneló de pèsols, amb botifarra negra, amb seitan, truita 
de pèsols,...

Vaig aprendre molt, vaig veure com s’ organitzava una 
cuina, com emplatar, màquines per pelar pèsols i sempre, 
sempre, treballant amb el pèsol de la floreta, el nostre, el 
de Caldes.

La meva sorpresa va ser que vaig començar a buscar feina 
com a cuinera... i me la van donar!!!!

El meu currículum era bo i de mica en mica vaig poder 
anar deixant la meva antiga feina i començar a treballar de 
manera puntual, fent alguna substitució, per restaurants, 
cada cop una miqueta millors i cada cop més coneguts per 
la qualitat dels seus plats.

I ara aquesta oportunitat , un restaurant a Madrid, cèntric 
diuen, amb bona clientela, funcionàries que volen un dinar 
una mica especial, passavolants, buscadors de joies culi-
nàries, tota mena de persones que volen menjar el millor 
possible a un preu relativament raonable.

Està al costat del Tribunal Suprem, implica que passa molta 
gent, de divers nivell econòmic i el que és més important 
amb diferents estats anímics. No és el mateix tenir un judici 
guanyat o un a punt de perdre.

Em van dir que la seva especialitat eren els “judiones” de 
la granja, i el “cocido” clar. I jo vinga a provar receptes i 
variacions de la manera de cuinar aquests aliments. 

Tenia èxit, sóc una molt bona cuinera, els plats me’ls dema-
naven molt, però mica en mica vaig començar a afegir plats 
de pèsols, primer un guisadet, després amb sípia, després 
puré amb trossets de pernil, en amanida i clar un bon plat 
de pèsols i escarxofes. Sempre de la Floreta.

De mica en mica i sempre a través del pèsol, veig com ad-
vocats, jutges, fiscals i tota mena de gent estan canviant de 
gust, demanen el pèsol de la floreta i de mica en mica el pè-
sols va fent que les maneres de pensar siguin més obertes, 
més generoses i més simpàtiques amb els pèsols polítics.

La força del pèsol és discreta però imparable.

Text: Pilar Oliva
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Aquest 2019 la Bio-Fira Aqua Calida ar-
riba a la tercera edició. Un cop més Caldes 
d’Estrac fa una passa decidida i compro-
mesa amb un estil de vida basat en el 
benestar i la sostenibilitat.  
L’obertura de la fira serà el dissabte 1 de 
juny a partir de les 16h i finalitzarà el diu-
menge a les 15h. Al llarg de la Riera es-
taran situats tots els expositors de la fira 
d’artesans, consum estratègic, empreses 
sostenibles i productors de proximitat. 
El cor de la fira serà la plaça de la Vila i 
ocuparà la Riera, que quedarà tallada des 
d’aquest punt fins a la Fundació Palau. 
Cal destacar però, que el divendres 31 de 
maig es farà la darrera activitat prèvia de 
la fira i comptarem amb Arcadi Oliveres 
que parlarà de les sobiranies econòmica, 
alimentària i ecològica.

Quines són les activitats de les que 
podrem gaudir durant la Bio-Fira?  
Gastronomia: Hi haurà un espai gastro-
nòmic on es podran degustar tot tipus de 
productes saludables i cerveses ecològi-
ques, amb food trucks durant tot el cap 
de setmana. A més a més, celebrarem 
tallers de cuina, dissabte es farà una fi-
deuada ecològica i diumenge una paella 
ecològica on tothom hi està convidat!
Salut: Farem tastets de massatges, i gau-
direm de masterclass de ioga, zumba i 
body balance.
Termalisme: El balneari de Caldes d’Es-
trac celebrarà portes obertes i farà divul-
gació de les propietats medicinals de les 
aigües termals de Caldes i la seva histò-
ria. També comptarem amb un stand de 
les Viles Termals de Catalunya.
Cultura: A l’espai de la Biblioteca, trobareu 

Durant l’1 i 2 de juny Caldes 
d’Estrac acollirà una intensa 
programació amb activitats 
pensades per a grans i petits

una selecció de llibres sobre els temes de 
la bio-fira, també podrem gaudir de l’es-
pectacle de música i dansa Un sufí del se-
gle XXI que se celebrarà al safareig.
Conferències: Posarem una tarima al mig 
de la Riera on se situarà l’espai Àgora 
que acollirà conferències de petit format. 
En aquest espai abordarem temes com 
la bio-civilització per impulsar l’agenda 
2030, els nous conceptes de sobirania 
(econòmica, personal, alimentària i ener-
gètica), el feminisme com a element clau 
per a la transformació social i molt més.
Activitats familiars: Celebrarem tallers 
amb valors bio civilitzatoris i de reciclat-
ge, com “Un drac a l’Illa del vent” (conte 
de papiroflèxia el diumenge a les 13h.), 
estampació ecològica de samarretes, així 
com un taller amb xocolata i un altre de 
creació d’instruments, també hi haurà ac-
tivitats amb patinets elèctrics per gaudir 
amb els més petits, i comptarem amb un 

espectacle de circ amb valors ecològics 
per aprendre tots plegats com fer que el 
món sigui més sostenible. A més, a més, 
durant tot el cap de setmana hi haurà jocs 
infantils gegants i també podreu veure 
una petita demostració d’un prototip de 
termoelectricitat per fer electricitat a 
partir d’aigua calenta i freda.
Exposicions: la Fundació Palau cele-
brarà una jornada de portes obertes de 
l’exposició permanent i es farà una visita 
guiada a l’exposició temporal Chapeau!. 
També comptarem amb una exposició 
sobre energia sostenible instal·lada a la 
Sala Cultural.
Com a novetat, cal destacar que enguany 
incorporem les sobiranies com a eix de 
la fira. Volem fer nostres els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l’ONU po-
sant en marxa l’Agenda 2030 a Catalunya i 
des de Caldes d’Estrac per enfortir quatre 
aspectes de la sobirania de cada ciutadà:
Sobirania personal: teràpies naturals, 
consciència social i creixement personal.
Sobirania alimentària: agroecologia, 
KmO, producte locals.
Sobirania energètica: energies 
renovables, consum estratègic.
Sobirania econòmica: consum 
responsable, consum conscient, 
compres col·lectives, ètica.
No deixeu passar l’oportunitat,  veniu a la 
Bio-Fira Aqua Calida i poseu el vostre gra-
net de sorra per un món més sostenible! Al 
tríptic informatiu trobareu tota la informació 
de la majoria de les activitats programades!, 
però no hi són totes, així que estigueu atents 
als panells informatius a la fira” i consulteu 
www.caldetes.cat/aquacalida.

Arriba la tercera edició d’Aqua Calida, la 
Bio-Fira de termalisme, salut, història 
i gastronomia de Caldes d’Estrac
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Durant els mesos de febrer, març, abril 
i maig, l’Àrea de Promoció Econòmica i 
Turisme en col·laboració amb EcoRegió 
ha celebrat diferents sessions de treball 
i conferències per impulsar i sensibilitzar 
la vila en dues àrees cabdals avui dia com 
són el compromís amb la sostenibilitat i el 
comerç de proximitat. D’altra banda, les 
sessions han servit per anar construint 
la programació de la tercera edició de la 
Bio-Fira Aqua Calida que se celebrarà els 
propers 1 i 2 de juny a Caldes d’Estrac.
El 13 i el 27 de febrer es van celebrar les 
dues primeres reunions que van servir 
perquè les entitats i associacions partici-
pants a la fira es coneguessin i poguessin 

Impulsant la sostenibilitat i el comerç local

començar a treballar en la presentació de 
la tercera edició de la Bio-Fira Aqua Cali-
da. També es van presentar els conceptes 
de sobirania en el sector de l’alimentació.
El 7 de març, Gabriela Rodríguez, advoca-
da i activista cultural, va fer una ponència 
sobre la sobirania econòmica i, amb motiu 
de la celebració del Dia Internacional de la 
Dona, també va aprofundir sobre el paper 
de la dona dins el món de l’economia.
El dilluns 18 de març, es va realitzar una 
taula rodona que va girar al voltant de la 

sobirania energètica  i econòmica. 
Finalment, el 3 de maig, l’ANC va orga-
nitzar una xerrada sobre el “Consum 
Estràtegic” amb Jordi Sancho, membre 
del Secretariat Nacional de l’ANC, i amb 
Tomás García, membre de SOM ENERGIA, 
la cooperativa d’energia verda.
La darrera de les ponències se celebrarà 
el divendres 31 de maig a les 19h a la sala 
Cultural i comptarà amb Arcadi Oliveres 
que aprofundirà en els conceptes de sobi-
rania econòmica, alimentària i ecològica.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac en col·laboració amb 
EcoRegió ha celebrat sessions participatives i conferències 
per impulsar l’economia local i sostenible i treballar 
en la tercera edició de la Bio-Fira Aqua Calida

L’àrea de comerç acredita 
amb un distintiu de qualitat 
21 establiments de Caldes, 
després d’un procés d’avaluació 
que es va iniciar al 2014
En diverses fases realitzades els anys 2014, 2015, 2016 i re-
centment el 2019 s’ha realitzat un procés d’avaluació de molts 
dels establiments comercials i de restauració de Caldes. Aquestes 
avaluacions s’han realitzat per l’empresa Aldetall, contractada per 
l’Ajuntament i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 
i s’han complementat amb recomanacions en les àrees de legis-
lació, gestió de l’establiment i tecnologia i comunicacions. En la 
majoria de casos s’han realitzat dues visites per establiment per a 
poder avaluar en la primera visita, i revisar les accions preses en 
una segona visita després d’un temps.
En aquesta darrera fase d’enguany, l’Ajuntament ha volgut acre-
ditar amb un distintiu de qualitat vint-i-un d’aquests establiments 
on s’ha pogut constatar que compleixen majoritàriament els re-
quisits avaluats de les normatives de consum, prevenció de riscos 
i protecció de dades.
Han rebut l’acreditació de qualitat els següents Establiments: 
els restaurants Tête a Tête, Fonda Manau, Voramar, Can Suñé, 
La Tasqueta i Marola, les perruqueries Marta i M&J, la fleca Can 
Serra, Fruites i verdures Mercè, peixateria La Xarxa, la farmàcia 
Cesáreo Areales, el Pa I Cafè, el Caldescans, SIGE Esports, el So-
lético, l’Hotel Kalima, Rels Ioga, el centre d’estètica Janeth Du-
arte, el centre d’idiomes El Racó Groc, i per últim, El Niu.
El regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Òscar Baró, ha entre-

gat a aquests establiments un vinil com a distintiu que els acredita 
com a “comerç de qualitat” per part de l’Ajuntament, l’empresa 
Aldetall i la Diputació de Barcelona.
Els establiments que no han pogut ser avaluats, per qüestions 
de disponibilitat dels establiments o bé perquè no han pogut ser 
convidats per part de l’Ajuntament per qüestions de capacitat en 
les fases realitzades, tindran l’ocasió de fer-ho en properes fases 
d’aquest procés.
El regidor de Comerç ha volgut felicitar i agrair als acreditats la 
seva implicació i col·laboració amb el projecte, i vol animar a 
la participació dels establiments que encara no han pogut ser 
avaluats i demana que contactin amb l’Àrea de Comerç. Allà, 
faran un llistat per a noves avaluacions segons l’ordre d’arri-
bada de les peticions.
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PROPOSTES COMERCIALS

RELS IOGA

Si estàs interessat a promocionar el teu comerç 

al butlletí municipal, posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de l’adreça electrònica: 

premsa@caldetes.cat

Adreça:  Camí Ral, 23. Caldes d’Estrac
Web: relsioga.cat
Contacte: info@relsioga.cat
Consultar horaris, serveis i preus a la pàgina web

El passat 7 de gener, al Camí Ral 23, va obrir les seves portes RELS IOGA, 
centre especialitzat en la pràctica de hatha ioga (ioga físic), reconegut per 
l’AEPY (Associación Española de Practicantes de Yoga) i l’EUY (European Uni-
on of Yoga).
Rels Ioga posa a la nostra disposició professionals acreditats per tal de que 
puguem beneficiar-nos amb totes les garanties no només de ioga per a totes 
les edats i condicions físiques, sinó també de nutrició, massatges ayurvè-
dics, coaching, pràctiques corporals, tallers...

La Mònica Navarro, cofundadora del centre, destaca que vivim en una so-
cietat que ens impulsa a viure de manera molt intensa però, sobretot, molt 
ràpid, oblidant que som éssers vius, no màquines. Cada vegada estem més 
enganxats a les pantalles, en detriment de la nostra connexió amb la na-
tura, la respiració, la llibertat, l’espiritualitat i l’alimentació de veritat. Els 
quadres d’ansietat augmenten, així com el consum de fàrmacs, vivim més 
anys però amb pitjor qualitat i, el que és més greu, cada cop són més joves 
els que ja comencen a patir aquests efectes.
És per tot això que la Mònica reivindica la importància per al poble de comp-
tar amb un lloc com Rels Ioga, un espai tranquil per a nosaltres on la saviesa 
mil·lenària del ioga ens permeti reeducar-nos en la presència, recuperant 
així la consciència que ens retornarà a l’escolta del nostre cos, a la serenitat, 
a l’harmonia i a la salut.

Fotografies: Jordi Parra

La darrera edició de la Nit de Tapes i 
Música al Mercat Municipal es va cele-
brar en el marc de la Fira d’Entitats el pas-
sat dissabte 27 d’abril. En aquesta ocasió, 
va ser el grup de Deep Strings l’encarre-
gat d’amenitzar la vetllada oferint músi-
ca en directe des de l’entarimat situat al 
Carreró. En aquesta ocasió van participar: 
Carnisseria Anna Solà, Peixateria La Xar-
xa, Verdures Mercè, Can Zibra, i Soletico.
A les 20h el Mercat Municipal obria les 
portes per oferir tapes de qualitat realit-
zades amb productes km0, i amb preus 
molt atractius i com ja és habitual de se-
guida van aparèixer els comensals que 
van gaudir de la vetllada confirmant l’èxit 
d’aquesta iniciativa que continua tenint 
molt bona acollida edició rere edició. 

La Nit de Tapes i Música 
al Mercat Municipal se 
suma a la tercera edició 
de la Fira d’Entitats

La vetllada va començar a les 20h 
al Mercat Muncipal de Caldes

actualitat turisme/promoció econòmica i comerç –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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La Ruta de la Tapa del Pèsol va donar 
el tret de sortida a la 25a Pesolada

12 restauradors de Caldes 
van participar amb tapes 
basades en el pèsol

Diumenge 3 de març, entre les 12h i les 
15h, es va celebrar la Ruta de la Tapa del 
Pèsol en la que van col·laborar els dot-
ze restauradors de Caldes d’Estrac par-
ticipants a la “Pesolada 2019”: El Taller, 
Ostres quin raconet!, Sotavent, Marola, 
La Tasqueta, Can Suñé, Voramar, el Jardí 
del Vellard, Solstici, Pizzeria Estrac, Fonda 
Manau i Dynamic Hotel.
La majoria de les vendes es van realitzar 
de forma anticipada, tot i que la majoria 
de restauradors també van vendre tapes 
durant el mateix dia. En total es van ser-
vir unes 250 tapes. Cal destacar que amb 

l’adquisició de cada tiquet es va regalar 
una cassoleta commemorativa, record de 
la 25a Pesolada.
D’aquesta manera els restauradors de 
Caldes van donar el tret de sortida a la 
25a Pesolada, i durant els mesos de març 
i abril, els dotze restaurants van posar a 
disposició dels comensals la possibilitat 
de provar els diferents menús degustació 
basats en el pèsol i que es poden consul-
tar en el web municipal: www.caldetes.
cat/pesolada. Una manera de promocio-
nar els productes kmO, i de captivar els 
sibarites de la bona cuina.

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

Segueix els esports a Caldes d’Estrac 
Totes les novetats sobre petanca, patinatge, vòlei, vòlei platja i handbol

Campionat Social 
del Club de Petanca
El passat divendres 19 d’abril, el Club de 
Petanca de Caldes va celebrar el Torneig 
Social a les pistes de Caldes d’Estrac. En el 
primer grup, va guanyar la tripleta d’Emi-
li, Calba i Pepi, mentre que els segons van 
ser, P. Sánchez, Maño i P. Muñoz. En el 
segon grup van guanyar P. López, Tolo-
sa i Vicky, i els segons van ser P. Vega, 
C. Muñoz i Ricard. En el tercer grup van 
fer-se amb el primer lloc Romera, Quim i 
Margarita, mentre que Àngel, Santiago i 
Isa, van quedar com a segons classificats.

Lliga del Burriac
El Club de Petanca de Caldes d’Estrac ha 
assolit el segon lloc de la Lliga del Burri-
ac amb 68 punts. El primer classificat ha 
estat l’equip Cros amb 71 punts, i el ter-
cer ha estat el Club Atlètic Maresme amb 
63 punts. La lliga es va iniciar el primer 
cap de setmana de febrer i ha finalitzat el 

passat cap de setmana del 27 i 28 d’abril. 
El lliurament de premis es va celebrar el 6 
de maig a un restaurant de Calella.

Campionat Internacional 
de Santa Susanna
La dobleta formada per Àngel Tarabilla i 
Ramon Clemente del Club de Petanca de 
Caldes van quedar campions de conso-
lació del Torneig Internacional de Santa 
Susanna.

Vòlei platja
Les platges de Caldes 
acullen l’SvaTour 

La segona prova del Campionat de Vo-
lei Platja SvaTour s’ha disputat el cap de 
setmana del 27 i 28 d’abril a la platja Tres 
Micos de Caldes d’Estrac. 
En total hi van participar unes 190 perso-
nes, 35 parelles masculines, 24 femeni-
nes i 36 parelles mixtes. 

En la categoria masculina professional 
ha guanyat la parella formada per Ser-
gio Jiménez i Oscar Brice, mentre que a 
la categoria femenina professional les 
guanyadores han estat Maria Aparicio i 
Jemina Sena. 
En la categoria d’equip mixt els guanya-
dors han estat Enric Oliva i Lucía Redondo. 
El campionat té una totalitat de 10 proves, 
sis d’elles es disputen al Maresme. La ter-
cera prova és disputarà a Canet de Mar.

Segueix a la pàgina 24 >>
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Carla Escrich, 
subcampiona al 
Campionat de 
Catalunya Sènior de 
Patinatge Artístic
El passat dissabte 20 d’abril, el Pave-
lló Municipal d’Esports de Santa Cristina 
d’Aro va acollir per segon any consecutiu 
el Campionat de Catalunya Junior Sènior 
de Patinatge Artístic. Hi han participat 75 
patinadors i patinadores de les quatre de-
marcacions catalanes.

Handbol
HB Caldes: Els alevins van marxar 
de vacances amb bon gust de boca 
guanyant amb la victòria fora de casa 
contra el Montornès. Ara toca seguir 
millorant i fent pinya per afrontar el final 
de temporada amb il·lusió.

Juvenil:  El juvenil en la seva, probable-
ment, última temporada (ja que la majo-
ria de jugadors passaran a ser sèniors) ha 
fet un bon paper acabant a mitja taula la 
fase regular. Ara, a acabar de passar-s’ho 
bé a la copa.

Sènior Femení:  Amb la feina ja feta 
i la classificació per la futura 1a catalana 
aconseguida, les noies han jugat una 

Vòlei
Primeres passes de l’equip 
Fonda Manau Vòlei Sagrada 
Família de Caldes

L’equip Fonda Manau Vòlei Sagrada Fa-
mília de Caldes ha participat en compe-
tició durant aquest mes d’abril mostrant 
durant el partit una gran progressió i 
adaptació a la competició per part d’unes 
nenes i nens novells en aquest esport 
fins fa ben poc. Els resultats reals dels 
partits es valoren amb la il·lusió i ganes 
que posa l’equip en cada entrenament i 
quan han de matinar per anar als partits, 
i en aquest aspecte les jugadores, juga-
dors, entrenadora, pares i mares són un 
exemple per a l’esport escolar.
Durant les obres del pavelló, els entrena-
ments s’han fet a l’escola i els partits com 
a locals s’han jugat a Arenys gràcies a la 
gestió del Club Voleibol Arenys. Això ha 
garantit que no s’hagi perdut cap partit 
mentre s’estava a l’espera de disposar 
d’unes instal·lacions que, a partir d’ara, ja 
permetran a l’equip entrenar en les mi-
llors condicions i millorar molt més.
Cal recordar que l’equip mixt de majors 
de 30 anys segueix obert per a qualsevol 
persona que vulgui jugar a vòlei indife-
rentment del seu nivell o coneixement de 
l’esport. Qualsevol informació la trobareu 
a www.voleiarenys.com

fase d’ascens a Lliga Catalana en un grup 
molt dur on s’estan enfrontant als millors 
equips de la categoria. Els resultats no 
estan acompanyant gaire, tot i els nous 
fitxatges que de seguida s’han integrat a 
l’equip, però amb l’objectiu ja acomplert 
toca gaudir de l’esport.

Sènior Athletic: Amb la permanència 
com a objectiu en la primera temporada 
en aquesta categoria, l’equip ha anat tre-
ballant i integrant les noves incorporaci-
ons i durant algunes jornades vam arri-
bar a estar en play-off d’ascens. Tot i així, 
una sèrie de partits difícils amb resultats 
ajustats han tornat l’equip a la lluita per 
la permanència que sembla gairebé as-
segurada, però cal segellar-la a casa el 
Poblenou (rival directe) i en l’últim partit 
de la temporada a casa contra el Fornells.

Sènior A: Tot i la derrota contra el 
Mataró (especialment sentida al ser un 
derbi) acabarem la temporada en fases 
d’ascens si aconseguim guanyar els dos 
últims partits a casa el Poblenou (una 
jornada molt peculiar ja que els dos 
equips juguen contra el mateix rival) i a 
casa contra el Cornellà.

Carla Escrich Solé del CPA Caldes d’Estrac 
s’ha proclamat subcampiona de Catalu-
nya amb un total 165.71 punts per darrere 
de Mònica Gimeno del CP l’Aldea. 
La Carla va fer un molt bon curt divendres 
a la tarda i ja es va col·locar en la sego-
na posició que ha revalidat després d’un 
excel·lent llarg el dissabte, ple de força i 
expressió. Amb aquest, la Carla ha acon-
seguit posicionar-se primera de disc llarg 
i en el global escurçà punts.

Clara Pérez guanya el Campionat 
de Catalunya de Parelles 
Artístic, Dansa i la modalitat 
inline de Patinatge Artístic
El pavelló municipal de Riudoms va acollir 
el dissabte dia 6 el Campionat de Catalu-
nya de Parelles Artístic, Dansa i la moda-
litat inline de Patinatge Artístic. 
Clara Pérez ha representat el CPA Caldes 
d’Estrac en categoria Cadet, va realitzar 
una molt bona actuació en el programa curt 
i llarg i va aconseguir proclamar-se Campi-
ona de Catalunya tot quedant classificada 
per participar al Campionat d’Espanya.
El club vol destacar la tasca feta per la 
seva entrenadora Elisabet Martin-Mora.

Daniela Maria obté un cinquè lloc 
al Campionat d’Espanya en la 
modalitat de figures obligatòries
Daniela Maria tanca la temporada 2019 
de patinatge artístic en la modalitat figu-
res obligatòries amb la seva actuació al 
Campionat d’Espanya que va tenir lloc el 
13 i 14 d’abril a Cerdanyola del Vallès. La 
patinadora va obtenir un 5è lloc, després 
d’uns bons entrenaments i una competi-
ció irregular.
En el seu primer any a la categoria junior 
ha aconseguit un bon lloc en el campi-
onat de Barcelona, una 4a posició en el 
Campionat de Catalunya i un 5è lloc en 
el d’Espanya. Cal destacar la tasca de la 
seva entrenadora Carla Torrell, així com la 
de l’entrenadora nacional Mercedes Sa-
huquillo per la gran feina feta.

<< Ve de la pàgina 23
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Uns 300 
inscrits a la 
30ª edició 
de la Cursa 
Popular Caldes 
d’Estrac 
Tres Viles

El bon temps i un bon 
ambient esportiu 
van caracteritzar 
tota la jornada

300 atletes s’han inscrit aquest 
any a la 30a edició de la Cursa 
Popular de Caldes d’Estrac Tres 
Viles. La competició, organitzada 
per l’Ajuntament de Caldes, amb 
Gsport, va tenir lloc el diumenge 
3 de març i un cop més es va viu-
re amb el bon ambient esportiu 
que caracteritza la prova.
A les 9:30h del matí el gemec de 
la botzina va posar en marxa la 
competició amb un recorregut ja 
consolidat: un circuit de 10 km 
que passa per les quatre viles 
d’Arenys de Mar, Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Vicenç de Mon-
talt i Caldes d’Estrac.
Segons els organitzadors, no es 
va produir cap incident impor-
tant i dels gairebé 300 inscrits, 
uns 250 van aconseguir arribar a 
la meta.
L’entrega de premis es va inici-
ar a les 11:30h del matí, i el lliu-
rament va anar a càrrec d’una 
banda dels patrocinadors de 
la samarreta commemorativa: 
Carolina Caneiro, de la immo-
biliària Caneiro, Sílvia Muñoz, 
de Finques Grau, Santi Pelle-
jero, de Dynamic Hotel, i Víc-
tor Fernàndez, de Mabform. 
D’altra banda, en representació 
de l’Ajuntament van lliurar els 
premis Rosa Pou, l’alcaldessa de 
Caldes, i els regidors d’Esports 
David Salvà, de Turisme i Pro-

Fotografies: Quim Pla

moció Econòmica, Òscar Baró i 
d’Acció Social, Laura Aloy.
Un cop més des de l’Ajuntament 
de Caldes es vol agrair a tots els 
corredors que van fer possible la 
competició, així com a les per-
sones implicades en les tasques 
d’organització dels punts d’avi-
tuallament, de la gestió del pa-
velló poliesportiu, el lliurament 
de regals, o els massatges oferts 
per l’empresa concessionària del 
Balneari Caldes d’Estrac. D’altra 
banda també s’ha de destacar 
la feina de la Creu Roja, que va 
estar present durant tota la com-
petició.

Marc García, guanyador 
de la 30a edició de 
la Cursa Popular  
Amb un temps de 34 minuts i 12 
segons, Marc García, de Corre-
dors.cat, va aconseguir el primer 
lloc de la classificació de la Cursa 
Popular Caldes d’Estrac Tres Viles.
El segon classificat va ser Daniel 
Baena, del Duscholux, amb un 

temps de 35 minuts i 5 segons, i 
el tercer classificat va ser Ernest 
Sans, del Duscholux, amb un 
temps de 35 minuts i 35 segons.
En la categoria femenina van ser 
Elisabet Martin, del Fisiologic.
com amb un temps de 39 minuts 
i 59 segons superant el temps 
de la guanyadora del 2018; Est-
her Cruz, del Duscholux amb un 
temps de 41 minuts i 03 segons, 
i Inés Mota, del  C.E. Mediterrani, 
amb un temps de 41 minuts i 50 
segons, les que van obtenir les 
tres primeres posicions.
Com ja és habitual, a més de 
les categories freqüents es van 
atorgar premis a l’esportista més 
veterà. També es va lliurar un 
premi al primer classificat de les 
viles participants: Carles Casa-
nova, que va fer la cursa en un 
temps de 40 minuts i 26 segons.

Un agraïment especial 
a tots els que han fet 
possible que la cursa 
arribi als 30 anys
Si la cursa ha arribat als 30 anys 
des de que es va iniciar, ha estat 
gràcies a l’empenta i la perse-
verança d’entitats com la Unió 
Esportiva de Caldes, que va fer-
se’n càrrec i va organitzar l’esde-
veniment esportiu durant molts 
anys.
Cal destacar també la col-
laboració de les botigues i dels 
voluntaris que s’encarregaven 
de totes les tasques organitza-
tives, entre les que cal destacar 
la preparació de menjar per re-
bre a tots els esportistes: pa amb 
tomàquet, botifarres i fins i tot 
porrons de vi.
Des de l’Ajuntament volem re-
cordar a tothom i agrair la seva 
implicació en el que ja s’ha con-
vertit en una data assenyalada 
dins del calendari de la vila.
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L’Ajuntament porta a aprovació plenària la liquidació 
del pressupost 2018 amb un estalvi brut de 733.416,25

l’ajuntamentinforma–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Un dels punts del ple del 25 de març va ser donar compte de la 
liquidació econòmica de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 
2018. És destacable que el pressupost d’aquest exercici va ser 
denunciat per l’oposició del consistori (grup PDeCAT) al Tribunal 
de Cuentas, i que la consellera d’aquest tribunal no va veure 
indicis de responsabilitat comptable. A continuació es presenten 
totes les dades de com s’ha acabat executant el pressupost i 
l’evolució dels paràmetres econòmics més destacables.
Els drets liquidats (obligacions d’ingrés per part d’un tercer) ha 
estat de 4.652.020,89€, i les obligacions reconegudes (crèdit 
exigible contra l’entitat derivat d’una despesa autoritzada, com-
promesa i executada) han sumat  4.646.208,88€. 
D’aquesta manera, els drets liquidats han estat superiors a les 
obligacions reconegudes, de la mateixa manera que l’estalvi 
brut (ingressos corrents menys despeses corrents), que ha re-
sultat en 733.416,25€.  
El romanent de tresoreria (excedent de liquiditat a curt termini) 
ha quedat situat en 992.443,98€.
Es pot veure l’evolució d’aquests dos últims paràmetres, del 
2014 al 2018, en un dels gràfics adjunts, així com també l’evo-
lució dels drets i les obligacions reconegudes en les diferents 
liquidacions anuals.

L’endeutament a llarg termini (LL/T) s’ha vist reduït fins als 
2.567.941€, resultant la ràtio d’endeutament del 0,57%.
Es pot veure l’evolució de l’endeutament en imports i percentat-
ges en els gràfics adjunts.

Destaca també el romanent de tresoreria, que queda situat en 992.443.98 euros, i la reducció 
de l’endeutament a llarg termini

Cal explicar els pics d’endeutament al 2009 i al 2012 per dos 
crèdits a llarg termini: un demanat al 2009 de 2 milions d’eu-
ros per pagar la central fotovoltaica del pàrquing de les plaques 
(s’acabarà de pagar al 2024), i l’altre de 1.823.706,62 €  demanat 
al 2012 per a poder pagar un deute acumulat amb proveïdors 
de l’Ajuntament per productes i serveis (s’acabarà de pagar 
al 2022). Per això també s’expliquen els pics de drets liquidats 
aquests mateixos anys.
El període mitjà de pagament a proveïdors (PMP), temps de 
mitjana en què l’Ajuntament paga els seus proveïdors, s’ha anat 
reduïnt en els darrers exercicis fins a situar-se a finals del 2018 
als 10,02 dies.

Cal destacar que a partir del 3r trimestre del 2018, per canvis en 
la llei, el càlcul és a partir de la data d’aprovació de la factura en 
comptes de la data de recepció.



27

Segueix a la pàgina 28 >>

l’ajuntamentinforma–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El passat 27 de febrer es van 
aprovar els comptes anuals de 
CALDES XXI (EPEL) corresponents 
a l’exercici de l’any 2018 en la reu-
nió del Consell d’Administració de 
l’entitat pública empresarial local.
Recordem que Caldes XXI es va 
crear el 2009 i la seva activitat 
principal ha estat la producció i 
venda d’energia solar de la cen-
tral fotovoltaica (pàrquing de les 
plaques) així com la realització de 
projectes urbanístics i l’execució 
d’obres. Des del 2016, l’activitat 
s’ha limitat a l’explotació energè-
tica citada.
El resultat de l’explotació del 
2018, descomptada l’amortització 
de l’immobilitzat (57.434,59€) ha 
estat novament negatiu,  i amb 
un valor de –55.632,43€. 
A continuació es relacionen les 
dades del compte de pèrdues i 
guanys del 2108 així com dels tres 
anys anteriors.

El Consell d’Administració de CALDES XXI (EPEL) presenta la
liquidació de l’any 2018
L’entitat presenta un resultat negatiu per un valor de -55.632,43 €

LIQUIDACIONS ANUALS DRETS LIQUIDATS 2018

OBLIGACIONS RECONEGUDES 2018
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L’Apunt
econòmic

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.

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 

a 20/05/19

2.422.869,91 €

170.215,51 €

3.529.526,13 €

3.158.527,97 €

21.384,57 €

31.913,35 €

317.700,24 €

a 22/04/16:

4.057.261,94 €

 1.023.622,93 €

4.500.809,81 €

 3.751.857,73 €

 304.137,57 €

95.390,85 €

 349.423,66 €

a 19/04/17

3.585.090,53 €

480.716,10 €

 1.814.058,62 €

 1.214.207,98 €

 180.156,42 €

 82.000,71 €

 337.693,51 €

a 29/03/18:

2.987.318,24 €

293.068,65 €

1.913.704,22 €

1.377.179,03 €

55.296,59 €

85.421,32 €

395.807,28 €

L’import net de la xifra de negocis ve dels 
ingressos finals resultants per la presta-
ció del servei de producció d’energia de 
les plaques. Altres despeses d’explota-
ció inclou despeses com arrendaments 
i cànons (0,00€), reparacions i conser-
vació (7.762,63€), serveis professionals 
independents (0,00€), primes d’asse-
gurances (4.603,24€), serveis bancaris 
i similars (12,89€) i subministraments 
(2.535,80€), tributs o impost de produc-
ció d’energia (2.379,44€), i altres serveis 

(9.141,20€). Aquests últims “altres ser-
veis” corresponen a les despeses pels 
serveis per a l’administració de l’entitat 
(des de personal extern com de l’Ajun-
tament). L’amortització de l’immobilitzat 
correspon a l’amortització de la inversió 
inicial realitzada amb la compra de les 
plaques fotovoltaiques i altres elements 
per a l’explotació energètica. Dins “altres 
resultats” s’inclouen indemnitzacions i 
interessos derivats d’aquestes.  
El 2009, l’Ajuntament va obtenir  un crè-

dit de 2 milions d’euros i en va fer aporta-
ció a l’EPEL perquè portés a terme obres 
d’acondicionament de l’espai d’aparca-
ment turístic municipal (pàrquing de les 
plaques), les gestions per a l’ampliació 
dels banys públics termals i obres de 
millora del passeig Marítim. Segons un 
document de l’Ajuntament de 15 de se-
tembre de 2009, l’EPEL es comprometia 
a retornar-los a raó de 120.000€ anuals 
durant 25 anys a comptar des de gener 
de 2010 i en concepte de lloguer de les 
finques adscrites.  El concepte en qüestió 
ha variat al llarg del temps i en ocasions 
se l’ha anomenat “cànon” i en d’altres 
“cessió d’espai municipal planta fotovol-
taica” o “quota de devolució de préstec”.
Segons dades de l’Àrea d’Hisenda, els 
drets reconeguts per l’Ajuntament per 
“cànons” de l’EPEL de tots els anys no-
més sumen 219.000€.  D’altra banda, en 
la comptabilitat de l’EPEL es fa menció 
que l’Ajuntament té pendent facturar a 
l’EPEL per la redacció de diferents projec-
tes per valor de 226.027,70€ entre 2009 
i 2015. L’EPEL va ser objecte d’una audi-
toria externa i el 2017 es van rebre els 
resultats. Des d’aleshores s’han anat fent 
ajustaments a la comptabilitat i s’està es-
tudiant la continuïtat de l’entitat.



29

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

La novia gitana 
Carmen MOLA
(NOVEL·LA)
Barcelona: Alfaguara, 2018.

Susana Macaya, de padre gitano 
pero educada como paya, de-
saparece tras su fiesta de des-
pedida de soltera. El cadáver es 
encontrado dos días después 
en la Quinta de Vista Alegre del 
madrileño barrio de Carabanchel. 
Podría tratarse de un asesinato 
más, si no fuera por el hecho de 
que la víctima ha sido torturada 

siguiendo un ritual insólito y atroz, y de que su hermana Lara sufrió idén-
tica suerte siete años atrás, también en vísperas de su boda. El asesino 
de Lara cumple condena desde entonces, por lo que solo caben dos 
posibilidades: o alguien ha imitado sus métodos para matar a la herma-
na pequeña, o hay un inocente encarcelado. La inspectora Elena Blanco 
deberá asomarse a la vida de unos gitanos que han renunciado a sus 
costumbres para integrarse en la sociedad y a la de otros que no se lo 
perdonan, y levantar cada velo para descubrir quién pudo vengarse con 
tanta saña de ambas novias gitanas.

DEStaQUEM...

Presentació de la guia de recursos
“Dones pioneres del Maresme”

amb Ma Àngels Ruzafa alsina

Les biblioteques del Maresme tornem a editar 
la guia de recursos sobre temes d’interès 

local, aquest any centrada en dones pioneres 
i emprenedores dels diferents municipis.

a la presentació comptarem amb la presència de la Ma 
Àngels Ruzafa alsina, implicada, activa i compromesa 

per vocació amb el municipi i amb diverses causes. 
Coneixerem la seva trajectòria vital i professional 

molt marcada pel seu caràcter emprenedor. 
Us hi esperem!

Divendres 7 de juny, a les 7 de la tarda
Sala Cultural de l’ajuntament de Caldes d’Estrac
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EL PSC aCULL La SECtoRiaL 
aniMaLiSta, Un gRUP DE DEfEnSa 
aniMaL i aCCEntUa La SEva 
“LLUita PELS MéS vULnERabLES”
Es fixa treballar per aprovar lleis i portar 
el animalisme a les escoles i la cultura.

Militants del PSC han creat un grup 
de defensa animal per accentuar la 
seva “lluita pels més vulnerables” 
promovent valors animalistes i de 
respecte cap a tot tipus d’éssers vius.

La portaveu de la iniciativa, Aurora Cabezas, 
cara visible d’un grup de més de mig centenar 
de militants compromesos i disposats 
a “treballar per un món millor allunyat 
de la tortura i la mort” dels animals.

Volen fer-ho des del màxim respecte 
a totes les idees i agraint al partit que 
els hagi “obert les portes i animat a 
treballar” en la defensa dels animals.

La idea va sorgir en l’últim congrés del PSC, 
quan un grup de militants va descobrir que 
compartia inquietuds animalistes i va decidir 
unir forces per crear un grup de treball.

El partit “de seguida el va rebre de bon 
grat” i diversos dels seus responsables 
es van reunir amb els promotors de 
la iniciativa perquè pogués traduir-se 
en un grup formal de treball integrat a 
l’Àrea de Medi Ambient del partit.

El grup està constituït i ara comença a 
donar els seus primers passos, amb la 
mirada posada en diverses iniciatives 
animalistes com, per exemple, en la 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que s’està 
tramitant al Parlament per a la protecció 
dels animals i la prohibició dels correbous.

El grup de treball vol portar la defensa 
dels drets dels animals “a tots els 
àmbits de la vida” i persegueix fer molta 
pedagogia perquè la protecció de tots els 
éssers vius arribi a tots els ciutadans.

La companya Aurora Cabezas detalla que 
seria molt interessant poder treballar a 
les escoles perquè els nens “creixin en el 
respecte als animals”, i també en àmbits 
com la cultura i el medi ambient.

EMPATIA, COMPASSIÓ I SOLIDARITAT

El PSC no és un partit animalista per 
definició –sí ho són els seus Juventudes–, 
però amb aquest grup de treball aprofundeix 
en aquest àmbit i aprofundeix en “valors 
com l’empatia, la compassió, la solidaritat 
i la defensa dels més vulnerables”.

A Catalunya hi ha multitud d’associacions 
de defensa animal –els membres del 
grup de treball estan molt implicats en 
diverses d’elles– i assenyala la importància 
de “poder col·laborar amb la política 
i tenir-la com aliat, amb l’objectiu de 
poder arribar més lluny i traduir les 
reivindicacions en mesures concretes”.

SEgUiM aL SERvEi DE 
CaLDES i La SEva gEnt

Des de Junts per Caldes d’Estrac 
volem agrair la confiança a les 273 
persones que amb el seu vot han 
permès que, des d’avui mateix, 
treballem per fer de la nostra vila 
un lloc encara millor en el qual 
viure, amb majors oportunitats 
de progrés i benestar per a les 
persones. Gràcies de tot cor!

Igualment, celebrem l’elevada 
participació, ja que gairebé ha 
arribat al 65% i felicitem als 
1.374 caldencs i caldenques 
que han contribuït a decidir 
el nostre futur col·lectiu per 
aquests pròxims 4 anys.

Amb tot, hem de reconèixer que els 
resultats no han estat els desitjats, 
però això no ens restarà ni un gram 
d’il·lusió, d’empenta i de voluntat 
de servei perquè totes i tots, hàgim 
votat el que hàgim votat i pensem 
el vulguem pensar, puguem tenir el 
Caldes que volem i ens mereixem.

De la mateixa manera, volem 
felicitar a ERC, com a primera 
força, i al PSC i a Gent d’Estrac, 
pels resultats i la representació 
obtinguts, amb el convenciment que 
per damunt dels ideals polítics, en 
aquelles qüestions importants per 
a la qualitat de vida i el futur de les 
persones de la nostra vila, sabrem 
estar a l’altura i avantposar sempre 
els interessos de la ciutadania.

SEgUiM
Tanquem un mandat molt curt i 
complicat. Ens diuen que cal mirar el 
futur i no ens hem d’entretenir en el 
passat. Depèn. Quan el passat condiciona 
el present i fins i tot el futur pròxim, 
s’ha de tenir molt en compte, i hi ha 
aspectes que no es poden oblidar.

Sortim d’unes municipals. Aquesta no 
ha estat una campanya especialment 
dura, però hi hem arribat arrossegant 
el cansament d’unes generals i el 
pes d’aquests darrers anys de gran 
complexitat a Catalunya i a l’estat 
espanyol. Hem treballat molt. A nivell 
de poble i també a nivell nacional, i a 
vegades ens ha mancat el temps per 
explicar-nos i transmetre tot allò pel 
que estem lluitant. I és paradoxal que 
ens passi això quan justament una 
de les nostres preocupacions més 
profundes és tenir una ciutadania ben 
informada que pugui decidir el futur 
de poble on viu amb coneixement 
de causa i disposant de la veritat. 

Aquestes municipals ens han servit per 
fer balanç a nivell de grup republicà. 
Hem pogut explicar-nos a nosaltres 
mateixos tot allò que hem fet i tot 
allò que tenim previst realitzar els 
propers quatre anys, perquè autocrítics 
com som en algun moment no hem 
estat prou conscients de la intensitat 
amb la que hem estat treballant.

I hem intentat recollir l’essència 
de la nostra manera de fer política 
municipal en els vídeos i el 
programa que us hem fet arribar.

Pensem que hem aconseguit transmetre-
us allò que volem per un poble que 
estimem i pel que necessitem seguir 
treballant un temps. Pensem també que 
no us queda cap dubte de quin és el 
nostre compromís a nivell nacional.

Els bons resultats obtinguts ens donen 
la força per seguir empenyent endavant 
i assolir objectius que tenim molt clars.

Us agraïm infinitament la vostra 
confiança i participació. Hem quedat 
a molt pocs vots d’assolir una 
majoria absoluta, i que l’esquerra i 
el republicanisme guanyi de manera 
clara al nostre municipi ens il·lusiona 
no sabeu com. Seguirem treballant per 
un poble més just i sostenible i per 
tot allò essencial que la urgència dels 
problemes del dia a dia ens ha obligat 
a anar posposant els darrers tres anys.

Gràcies, doncs, de tot cor. Per Caldes 
d’Estrac i per Catalunya, seguim!



31

aGenda d’actiVitats deLs mesos de JunY - JuLioL 2019

31

a 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

CURSoS i EXPoSiCionS
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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’antic 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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

JUNY

1-2
A la Riera, al bell mig del 
poble. Dissabte a partir de 
les 16h i diumenge a partir de 
les 10h. 
bio fiRa aQUa CaLiDa    
Termalisme, salut, història, 
gastronomia i sostenibilitat. 
Consulta la programació al web
www.caldetes.cat/aquacalida
Organitza: Ajuntament de 
Caldes d’Estrac

1 Dissabte

A les 5 tarda, a la Riera (davant 
del safareig)
MaStERCLaSS DE zUMba
Organitza: Sige Sport

A les 2/4 de 6 tarda, a l’Espai 
Jove (La Fabriqueta)
taLLER DE CREPS
Organitza: Àrea de Joventut

2  
Diumenge

A 2/4 de 12, a la Fundació 
Palau
La MÀgia DELS baRREtS 
Espectacle familiar
Preu: 3 euros
Organitza: Fundació Palau

A les 12, al Parc Joan Maragall
aUDiCió DE SaRDanES
fESta anUaL DELS 
PEnSioniStES
A càrrec de la Cobla de 
Sardanes Canigó

7  
Divendres

A les 6 tarda, a la Sala Cultural
PRESEntaCió DE La gUia 
DE DonES PionERES DEL 
MaRESME
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

Caldes d’Estrac, perla de 
poetes
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la 
Fundació Palau editen un llibre de poesia 
basat en la ruta literària del municipi.

El passat diumenge 28 d’abril, en el marc de 
la 3a Fira d’Entitats es va presentar el llibre 
d’Anna Maluquer “Caldes d’Estrac, perla de 
poetes”. El llibre es basa en la ruta literària de 
Caldes que descobreix els diferents racons 
de la vida a través de la mirada dels poetes 
Jacint Verdaguer, Apel·les Mestres, Joan 
Maragall i Josep Palau i Fabre.
Segons l’autora, es tracta d’organitzar el 
patrimoni escrit dels poetes de Caldes 
basant-se en els paisatges de la vila.
L’edició del llibre s’ha dut a terme entre 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la Fundació Palau. Tothom qui vulgui 
adquirir un exemplar pot fer-ho a la Fundació Palau.

8 Dissabte

A les 6 tarda, a la Sala Cultural
XXvi MoStRa LitERÀRia
LLiURaMEnt DE PREMiS 
faSE LoCaL
Organitza: Àrea de Cultura i 
Educació

9  
Diumenge

A les 11 matí, al Parc Joan 
Maragall
L’ESCoLa MoU CaLDES
PEDaLaDa PoPULaR
Organitza: AMPA de l’Escola 
Sagrada Família

A les 6 tarda, a la Sala Cultural
baLLa’M Un LLibRE
Cicle d’arts Escèniques i 
Musicals de Caldes d’Estrac
Preu: 3 euros 
Organitza: Àrea de Cultura

13  
Dijous

De 5 a 7 tarda, a l’Escola 
Sagrada Família
ni PRínCEPS bLaUS, ni 
PRinCESES PRoMESES: 
CoEDUCaCió PER a LES 
faMíLiES.
Xerrada per a famílies. (Hi 
haurà servei de cangur 
organitzat per l’AMPA)
Organitza: Àrea d’Acció Social, 
Joventut i Educació

14  
Divendres

A les 6 tarda, a l’Espai Jove (La 
Fabriqueta)
aSSEMbLEa JovE: 
baRRakaLDES 19
Organitza: Àrea de Joventut

20  
Dijous

A les 4 tarda, a la Sala Cultural
CoM PagaR MEnyS PELS 
SUbMiniStRaMEntS? 
Organitza: Àrea de Serveis 
Socials

23 Dissabte

REvEtLLa DE Sant Joan
A les 9 vespre, a la platja de 
les barques 
SoPaR PoPULaR
A les 11 nit, a la platja de les 
barques
aRRibaDa fLaMa i LECtURa 
DEL ManifESt
A continuació, a la platja del 
bassiot
EnCESa DE La fogUERa 
Tot seguit, a la platja de les 
barques
baLL DE REvEtLLa
Consultar cartell específic)

29 Dissabte

A les 6 tarda, a la Sala Cultural
gaMERS fEStivaL
Organitza: Àrea de Joventut

JULIOL

11 - 14  
fEStivaL DE PoESia i +
Properament tota la 
informació a
www.poesiaimes.cat

14  
Diumenge

fEStivitat DEL CaRME 
(Properament tota la informació al 
web municipal)

20    
Dissabte

Pèrgola del Parc Muntanyà
iv fEStivaL DE Jazz (Properament 
tota la informació al web 
municipal)

27   
Dissabte

fESta PoPULaR DEL CLUb nÀUtiC
(Properament tota la informació al 
web municipal)
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Si la precisió no falla, si l’estratègia és encertada i a més un cop de sort acaba de 
donar l’empenta necessària, el destí somriu a la tripleta. I si no és així? El destí els 
somriu igualment, perquè més que guanyar, es tracta de compartir anhels durant una 
estona i de retre homenatge tots junts a un esport on les amistats, no els coneguts 
com subratlla en Joan, t’acompanyen durant tota la vida.

Joan Mora, president del Club de Petanca de Caldes d’Estrac

Quant de temps fa que ets el 
president de l’entitat? 
A l’agost seran 5 anys. L’anterior president era 
el Quim Farrés i va ser-ho durant 17 anys, però 
al final començava a necessitar fer altres co-
ses, i anar més descansat. Els darrers anys de 
la seva presidència jo li donava un cop de mà 
portant les relacions institucionals del club. 
D’aquí que em diguessin a mi que continués la 
seva tasca. És una cosa que faig amb il·lusió, 
tot i que porta més responsabilitats. Actu-
alment ens dividim les tasques: el dia a dia, 
el pes específic del club ho porta el vicepre-
sident, que és en Ramon Clemente. Jo porto 
les relacions institucionals i represento el club 
davant les entitats i en els diferents actes que 
es fan. També m’acompanya la Pilar Abad, tre-
sorera del club.  
Quant temps fa que jugues a la petanca? 
Uns 40 anys. Vaig començar quan tenia vint 
anys. Llavors vivia a Barcelona, però venia a 
jugar a Caldetes els caps de setmana. També 
jugava al club de la meva exdona, el meu ex-
sogre n’era el president.
Qui te’n va ensenyar? 
El meu pare, Joan Mora Pintado, quan jugava 
al parc Maragall. En aquell moment no hi havia 
pistes, no existia el club oficialment. Ho porta-
va en Miquel Serrano, que s’encarregava de 
muntar el torneig de Festa Major. Recordo que 
s’omplia tot el parc de gent. En aquella època 
jugaven Emili Recolons,  Joan Tur, Tura, Sobirà, 
Salustiano, Joan Cifuentes, Ricard Albalat, que 
també havia estat president, Miquel Isern, vo-
cal del club actualment, Quim Ferrés, vocal del 
club a l’actualitat, Pilar Abad, Àngel Taravilla, 
el delegat esportiu, Ramon Clemente, el vice-
president, Carme Corones, secretària del club 
actualment i tants i tants noms que ara em 
seria difícil dir-los tots.
Es pot dir que la petanca és un joc 
on tothom hi pot participar? 
Sí. No està tancat a ningú, és participatiu, tot-
hom hi pot jugar. És cert que no naixem en-
senyats. El primer dia vas de corcoll, sense 
encertar-ne ni una, però després t’enganxa. 
Vull dir que al principi llances i una bola va a 
Andorra i una altra a Mataró. Poc a poc vas 
posant més atenció i en poc temps acabes 
entenent el joc. Hi ha una cosa que m’agrada 
i és el fet de que és un esport que no està 
polititzat. Tots pensem diferent, i això no és 
cap impediment per passar una bona estona.
Quan va sorgir el Club de Petanca de Caldes?
El 15 de maig de 1980 va ser el dia en el que 
s’inscriu a la Federació i es dona d’alta a la Se-
cretaria General de l’Esport de la Generalitat. 
Abans era un club de cap de setmana per pas-

Nom de l’associació:
CLUB DE PETANCA DE CALDES D’ESTRAC
Telèfon de contacte 669 84 99 40 
E-mail: petancaldes30@gmail.com
Adreça postal: Plaça de l’Ajuntament s/n

sar-s’ho bé. No s’anava a cap lliga destacada. 
S’havia participat en alguna lliga que feia un 
club, però no de forma oficial.
Quines són les principals 
activitats de l’entitat?
Les meles, els torneigs de Festa Major, la Lli-
ga del Burriac, els torneigs interclubs on ens 
conviden com el de Sant Vicenç o el del Club 
Atlètic del Maresme, i els torneigs socials que 
estan oberts a socis i gent de Caldes. Aquí he 
de dir que ens agradaria tenir més participació 
de la gent de Caldes, que vinguin a les meles 
que fem el dissabte a la tarda per exemple! 
Sempre seran benvinguts! Els de Caldes i tot-
hom. Cal pensar que és com venir a passar la 
tarda entre amics.
Quantes persones formen part de l’entitat?
Actualment som unes 107 persones aproxima-
dament.
Recordeu algun viatge en especial?
Actualment no fem viatges, però amb motiu 
de l’agermanament fèiem viatges a Castel 
Franco i després venien ells aquí. Va durar uns 
14 anys. També havíem competit a França, 
tres cops, i a la tercera, ja no van venir perquè 
en dos anys els vam guanyar dos cops. Vam 
guanyar aquí i a casa seva i ja no van voler 
venir! Amb Castel Franco sí que va durar més. 
Venien aquí i gaudien de la Festa Major de Cal-
des, sobretot amb les orquestres que tocaven. 
Val a dir, que a Castel Franco no juguen ben bé 
a la petanca, sinó al que es coneix com boc-
ha toscana. És diferent. Es juga amb una bola 
d’1 kg, en pistes de suro de mitja canya i amb 
bolí d’acer. No pots aixecar-la, ha de rodar per 
terra, i es juga a 8 punts. És clar, nosaltres no 
estàvem entrenats i perdíem per tot arreu, i a 
ells els passava igual quan venien aquí. Des-
prés, amb el temps, en vam aprendre. Però el 
realment important era passar-s’ho bé.
Quin paper tenen els infants 
dins de l’entitat?
Juguen al torneig de Festa Major infantil. Uns 
9 anys enrere es va demanar tenir escola in-
fantil de petanca, es feia els dissabtes al matí, 
però es va muntar un curset de percussió el 

mateix dia i poc a poc van deixar de venir. Lla-
vors vam decidir fer un torneig un cop l’any 
on tenim capacitat d’inscriure 36 infants. Hi ha 
molta demanda i manca d’espai, això fa que 
cada any algun dels nois es quedi sense jugar. 
En aquest torneig preparem una bossa d’ob-
sequi amb llaminadures, refrescs i petits re-
gals per a cada participant amb l’ajut d’alguna 
entitat. Aquest any ens ha ajudat una entitat 
financera. El torneig és gratuït, i la subvenció 
es queda una mica curta, així que fem autènti-
ques filigranes per poder-ho dur a terme.
Quina estratègia s’ha de seguir per 
obtenir bons resultats a la petanca?
Jugar millor i fer més punts que el contrari! 
Per aconseguir-ho cal practicar tot el que es 
pugui i jugar. No deixar de jugar. Si no jugues 
vas perdent precisió. Els caps de setmana van 
molt bé per practicar el joc. En la Lliga del Bur-
riac la cosa ja és més seriosa.
Què és el que més t’agrada d’aquest esport?
La quantitat i qualitat de bones amistats 
que es fan. A Sant Vicenç, Malgrat, Blanes, 
Arenys... acabes fent amics a molts llocs. No 
coneguts, amics de veritat, i per a tota la vida.
S’apropa el 40 aniversari, teniu pensada 
alguna activitat especial per celebrar-lo? 
Sí, però encara ho hem de decidir per junta i 
presentar-ho a l’Ajuntament.
Alguna reivindicació?
Que som l’entitat mes antiga de Caldes! 
Algun aspecte a millorar?
Les instal·lacions. Actualment l’Ajuntament fa 
un molt bon manteniment, netejant les pistes 
d’herbes i mantenint les travesses, però cal-
dria una millor il·luminació, i posar tanques a 
les pistes, per evitar restes de petards, excre-
ments de gossos, etc.
Un desig de futur per a l’entitat
Mes participació i més implicació de la gent 
de Caldes.


