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A

l’Ajuntament hem deixat enrere un parell de mesos amb força feina possiblement no visible per a molts. Estem arrancant un nou mandat i l’equip de govern
ens hem hagut de reorganitzar força per l’entrada de nous regidors a govern, així
com pels canvis de responsables en moltes regidories, que ha implicat els corresponents traspassos d’activitats. També comptem amb un nou secretari a la casa
gran que ens està ajudant a modernitzar els procediments i en l’ús d’eines informàtiques per a disposar d’una millor i més eficient administració. Ens il·lusiona fer
un salt qualitatiu en aquest sentit.
En aquesta edició del butlletí trobareu un recull de notícies dels darrers tres mesos així com la presentació de pròximes activitats i esdeveniments. Hem volgut
destacar les tasques de redacció de l’avanç del POUM (Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal), que continuaran aquesta tardor amb més sessions informatives, i també de participatives.
Ara però, aquests dies toca també fer un especial parèntesi. Els carrers ja fan olor
de festa grossa, i és que ja tenim aquí la nostra estimada Festa Major! Li hem dedicat algunes pàgines per tal de donar-vos-en més detalls al marge del que trobareu
al programa que els caldencs i caldenques haureu rebut a les vostres llars.
Volem agrair a totes les entitats així com als veïns i veïnes de Caldes la seva implicació i participació, que un cop més la fan possible i que sigui una festa de tots
i totes.
Així, després d’uns calorosos i intensos mesos d’estiu, arriba la Festa Major de la
nostra vila, on volem gaudir tots plegats d’uns dies d’entreteniment i diversió que
gairebé serà el xim-pum d’aquesta estació de l’any, i per molts la tornada definitiva a la “rutina”. Ja sigui a les nostres ocupacions habituals, o per als més petits,
la tornada a l’escola, una escola de Caldes on, per cert, la trobareu una mica més
renovada, ja que recentment ha finalitzat la reposició i reparació del reixat i la
instal·lació de l’ascensor.
No podem deixar de recordar els presos polítics i a animar-vos a participar dels
actes de la nostra Diada Nacional el pròxim 11 de setembre.
Destacar també, que enguany ens acompanyaran durant aquests dies de festa els
amics i amigues agermanats del poble toscà de Castelfranco Piandiscò.
Desitgem que tots ells juntament amb els convilatans i convilatanes, així com els
temporers, turistes i visitants, disfruteu molt i molt!
Visca Caldes! Visca Catalunya! I visca la nostra Festa Major!
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Rosa Pou reelegida alcaldessa

ERC i PSC arriben a un acord de continuïtat per al nou mandat

E

l dissabte, 15 de juny, a les 12 del migdia es va celebrar el ple de constitució de
l’Ajuntament que va tenir lloc a la Sala
Cultural amb un nombrós públic assistent.
En primer lloc es va constituir la mesa
d’edat que va ser presidida pel regidor
electe de major edat, Albert Batlle (GdE),
i com a vocal es va designar a la regidora
electe més jove, Alexandra Nanni (PSC).
A continuació, es van dur a terme les
comprovacions de possibles incompatibilitats sobrevingudes als regidors electes
amb posterioritat de la seva declaració.
No constant cap impediment, es va procedir a que els nous regidors electes fessin la presa de possessió del càrrec: Rosa
Pou (ERC), Òscar Baró (ERC), David Salvà
(ERC), Laura Aloy (ERC), Alfred (Freddy)
Freixas (ERC), Joan Baró (PSC), Alexandra Manni (PSC), Miquel González (PSC),
Joaquim Arnó (Junts), Elisabeth Segura
(Junts), i Albert Batlle (GdE).
Cal destacar que els regidors d’ERC, Laura Aloy, Òscar Baró i David Salvà van incloure a la fórmula d’acceptació del càrrec
la declaració que s’ha recomanat des de
l’AMI de “compromís amb els valors de
la república catalana i per a la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
econòmicament pròspera i territorialment

equilibrada”. D’altra banda, Rosa Pou
(ERC) va incloure una declaració personal
de compromís amb els ideals republicans
i on va manifestar que continuarà treballant per la llibertat d’ideologia política i
d’expressió del poble de Caldes i del poble català; Joaquim Arnó (Junts), també va
afegir una declaració personal anunciant
la seva disposició vers al Parlament, màxima expressió de sobirania de Catalunya,

del President i del Govern de la Generalitat, i Elisabeth Segura (Junts) també va
fer una declaració personal on va mostrar
la seva lleialtat al mandat democràtic i al
poble de Catalunya i la seva solidaritat als
presos polítics i exiliats, així com el seu
compromís amb la igualtat i la llibertat i
de continuar treballant per una Catalunya
políticament lliure, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.
Segueix a la pàgina 4 >>
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Un cop constituït el nou Ajuntament es
va procedir a la votació secreta de l’alcalde. ERC va ser l’únic grup municipal
que va presentat a la seva Cap de Llista,
Rosa Pou, com a candidata, i Rosa Pou va
prendre l’alcaldia després de la celebració de les votacions dels regidors on va
obtenir majoria absoluta amb nou vots a
favor, mentre que dos vots van quedar
en blanc.

Torn de paraules per als
representants dels grups
municipals i l’alcaldessa
El primer en realitzar la seva intervenció
va ser Albert Batlle (GdE) que va felicitar
als nous regidors i a l’alcaldessa, i va explicar que el vot del seu grup va ser a favor de la seva investidura “per afavorir la
governabilitat i estabilitat del consistori”,
i tenint en compte els resultats electorals
en els que ERC va obtenir majoria simple. Batlle va subratllar també el fet de
que ja feia uns dies que havien anunciat
la seva decisió per evitar “especulacions
estranyes”.
El portaveu de Gent d’Estrac va destacar
que la posició del seu grup durant el mandat seria la de col·laborar i cooperar. “Volem deixar clar que Gent d’Estrac rebutja
amb contundència, que se l’etiqueti com
a un partit de l’oposició. Nosaltres no som
oposició a res ni a ningú. Nosaltres som
Ajuntament i hem vingut aquí, per compromís amb els nostres votants, a sumar
i no a restar”.
En acabar, Batlle va llençar una proposta: crear una comissió del vuitè centenari,
per celebrar que fa 800 anys que es va
fundar Caldes d’Estrac. El regidor també
va destacar el fet de que Rosa Pou ha estat la primera alcaldessa de tota la història de Caldes.
A continuació va ser el torn de Joaquim
Arnó (Junts), qui va començar donant
l’enhorabona a tots els grups municipals
pels resultats de les eleccions i de seguida va fer menció al fet de que ERC no va
tenir converses prèvies amb Junts per
Caldes per explorar la possibilitat de formar govern: “Per aquest motiu assimilem
la gens grata tasca d’oposició, que és la
de fiscalitzar l’acció de Govern”. Amb un
to contundent, Arnó també va fer menció
a que s’obria una nova etapa on per ERC
“s’han acabat les excuses i atribuir tots
els mals als anteriors gestors, hauran de
deixar enrere el victimisme per entrar en
el camp de la realitat de la gestió diària”.
D’altra banda, el candidat de Junts va deixar una escletxa per al diàleg: “Ens trobaran amb la mà estesa, sempre i quan
s’articuli un diàleg sincer i amb ganes de
4

millorar” i va voler renovar el seu compromís i el del seu partit pel poble de
Caldes.
Al seu torn, Joan Baró (PSC), va fer una
menció al fet de que el 15 de juny es van
celebrar les primeres eleccions democràtiques i que ara, 42 anys després tots els

veïns de Caldes son partícips i protagonistes, i va felicitar a tots els nous regidors, i en especial a l’alcaldessa “i la seva
capacitat per arribar a acords”. Baró va
subratllat que aquests acords de continuïtat no han estat fàcils, i els va definir com
un “acord de respecte als ideals polítics
de cadascú, prioritzant Caldes i la gestió

eltemadelmes –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
nosaltres en l’antic mandat ha donat els
seus fruits”. Aloy va reflexionar que ERC
tindrà l’oportunitat de donar continuïtat
al seu projecte i de millorar. La regidora
va voler deixar clara la posició d’ERC: “Sabem on som nacionalment parlant. Però
aquí estem parlant de projecte de POBLE”. En aquest sentit, Aloy va demanar
que es tinguin en compte les accions reals que s’han dut a terme i “quan vinguin
altres temes nacionals que ens puguin
afectar ja parlarem tots plegats del que
creiem que s’ha de fer per tal de continuar endavant amb el projecte de POBLE
que volem i que la majoria de caldencs i
caldenques han votat”. Per acabar, Aloy
va exposar el desig de respondre amb
eficiència els propers 4 anys “treballant
per un Caldes merescut per tots i per una
República Catalana que esperem no arribi
gaire tard”.

municipal”. El regidor també va parlar de
les possibilitats de pactes i propostes explorades pel grup i va concloure “malgrat
tot hem preferit ser conseqüents amb la
realitat de Caldes i donar continuïtat a la
feina començada amb els nostres companys”. En finalitzar la seva intervenció,
Baró va deixar clar un missatge: “Sabrem

estar a l’alçada de la responsabilitat que
ens heu atorgat”.
Després va ser el torn de Laura Aloy
(ERC) que va agrair a les 564 persones
que van votar a ERC, “Aquests vots,
aquests 5 regidors (1 més que a les eleccions del 2016) demostren que l’esforç,
que l’empenta i que el fer de cada un de

Finalment, l’alcaldessa electe, Rosa Pou,
va tancar la sessió amb unes paraules
plenes d’emoció on va començar parlant
de la dificultat de prendre una decisió:
“Quedar als peus per ben poc d’una majoria absoluta et planteja la possibilitat
de governar en minoria i portar a terme
pactes puntuals. Seria ben lògic si no vinguéssim d’on venim i no estiguéssim amb
qui estem”. L’alcaldessa va recordar que
van iniciar el seu projecte a l’Ajuntament
després d’una moció de censura “on dos
partits que compartim idearis socials però
discrepem en idearis nacionals vam decidir que calia fer un pas endavant”. Arribat a aquest punt, Pou va posar en valor
el treball i projectes realitzats durant el
mandat anterior com l’escola o l’espai
jove, i va fer menció a l’oposició política: “hem topat de front amb una manera
de fer política que nosaltres volem ben
lluny, i ja no tant sols pel desgast emocional i a vegades de salut dels qui hem
fet equip sinó per la manera absurda en
que el nostre poble s’ha vist perjudicat”.
Durant la seva intervenció, Pou també
va dedicar unes paraules a les situacions
viscudes a nivell nacional i va mostrar el
seu desacord amb la posició del PSC en
aquest nivell. “Però castigar els representants d’aquest partit en l’àmbit municipal del nostre poble, després d’on hem
arribat plegats, és sinònim de castigar el
poble mateix”. Pou també va tenir paraules d’agraïment als companys del partit i
també va recordar la situació dels presos
polítics i va finalitzar el seu torn amb un
desig: “M’agradaria molt més, però, que
la nostra entesa a nivell municipal fos una
petita llavor que servís d’exemple a l’hora
de defensar en democràcia una voluntat
que hauria de ser compartida i un fet que
hauria d’estar assumit i reconegut com és
el dret a l’autodeterminació”.
5
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El ple extraordinari
de l’1 de juliol
defineix
l’organització i
funcionament de
l’Ajuntament de
Caldes pel mandat
2019-2023
Es creen dues Àrees noves:
la Regidoria de Gent Gran
i la Regidoria de Dona i
Polítiques d’Igualtat que
fins ara estaven dins de la
Regidoria de Serveis Socials

Durant la sessió plenària extraordinà-

ria de cartipàs celebrada el passat 1 de
juliol, en primer lloc, es van definir per
decret d’alcaldia, la composició de la Junta de Govern Local, els tinents d’alcalde i
la delegació de les funcions de l’alcaldia
entre els regidors de govern. En aquest
punt, cal destacar la creació de dues noves àrees com són la Regidoria de Gent
Gran i la Regidoria de Dona i Polítiques
d’Igualtat que tindran com a regidora
Alexandra Manni (PSC) i que en el mandat anterior estaven dins de la Regidoria
de Serveis Socials.
Entre d’altres temes també es va aprovar
amb els vots a favor d’ERC, PSC i GdE i
l’abstenció de Junts, la periodicitat de les
Juntes de Govern Local i va quedar pendent d’aprovació el calendari de plens.
Pel que fa a les retribucions, en primer
lloc es van aprovar amb els vots a favor
d’ERC, PSC i GdE i l’abstenció de Junts, els
membres que exercirien els càrrecs amb
dedicació parcial, concretament: Rosa
Pou, Joan Baró i Laura Aloy, tots tres amb
una dedicació parcial del 75%. En segon
lloc es va aprovar per unanimitat les retribucions per assistència a les sessions
de Junta de Govern Local, al Ple i les assignacions econòmiques a grups polítics.
També es va aprovar per unanimitat els
portaveus de cada grup polític: Laura
Aloy (ERC), Joan Baró (PSC), Elisabeth Segura (Junts) i Albert Batlle (GdE).
A la pàgina web de l’Ajuntament es poden consultar tots els detalls sobre la
Composició del ple, les Àrees i Regidories, les Juntes de Govern Local i les retribucions dels regidors electes.
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Composició del Ple

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac l’integren 11 regidors,
que en el mandat 2019-2023 són els següents:
Rosa Pou Baró 				
Alcaldia
					
Via Pública, Protocol i
Participació Ciutadana, Protecció
de dades, Transparència,
Termalisme i Cooperació
Joan Baró Viaplana			 1r tinent d’alcalde
					Portaveu PSC i regidor de Serveis
urbans, Governació, Salut,
Sistemes informàtics i Esports

Òscar Baró Clariana			 2n tinent d’alcalde
					
Regidor d’Hisenda, Turisme
i Medi Ambient

Laura Aloy i López			Portaveu ERC i regidora
d’Acció Social, Atenció a
les persones i Ocupació

Miquel Gonzàlez				Regidor
i Monforte				
d’Urbanisme i Habitatge

David Salvà i Comas			
Regidor
					de Cultura, Joventut i Comunicació

Alexandra Manni			
Regidora
					
de la Gent Gran, de la Dona
i de Polítiques d’Igualtat

Freddy Freixas				
Regidor
					
d ’Ensenyament, Promoció Econòmica i Comerç

Joaquim Arnó i Porras			

Portaveu de Junts i Regidor

Elisabeth Segura i Gubern		

Regidora

Albert Batlle				

Portaveu GdE i Regidor

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

La Sala Cultural acull
la presentació de
l’equip redactor de
l’avanç del POUM
La reunió informativa es va celebrar el passat
10 de juliol i està previst fer una segona sessió
informativa durant el mes de novembre

A

quest 10 de juliol, va tenir lloc la primera reunió informativa de
l’avanç del POUM, el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, amb l’objectiu de presentar l’equip redactor, els objectius i les diferents fases de la
seva elaboració i posterior aprovació.
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Rosa Pou i del regidor d’Urbanisme, Miquel González, que van encarregar-se de donar la
benvinguda als assistents i de presentar a la resta de ponents. També
van ser-hi presents els portaveus dels grups municipals de JUNTS, Elisabeth Segura, i de GdE, Albert Batlle. González va destacar que abans
de posar en marxa la redacció de l’avanç del POUM, es va encarregar a
la Diputació que es fes una diagnosi de la situació actual. Amb aquesta
eina a la mà, tenint en compte que el POUM vigent és de 1984, i atenent
a la necessitat de donar viabilitat al municipi, finalment es va decidir
que era necessari una actualització del POUM, que ajudés a resoldre
també alguns problemes urbanístics detectats en els darrers tres anys
i que donés sortida a zones claus del municipi que requereixen d’un
estudi per a un correcte desenvolupament.
La primera intervenció la va realitzar la responsable de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, Anna García, qui va explicar que
una de les tasques de la redacció de l’avanç del POUM ha estat la de
recuperar tota la informació provinent del procés de participació que es
va iniciar al 2014 amb l’objectiu de donar continuïtat al projecte, tenint
en compte les propostes que els ciutadans van expressar en els tallers
de participació.

Al seu torn, l’arquitecte de GRV i un dels principals responsables de la
redacció del POUM, Isidre Roca, va exposar una anàlisi del municipi
des de l’àmbit territorial, municipal i ambiental i va oferir una diagnosi
urbanística, esmentant les fortaleses del municipi com la seva posició
geogràfica, i les debilitats, com una piràmide d’edats desequilibrada.
També va definir el procés de participació ciutadana i els 4 sectors on
s’ha d’incidir: Can Comas, el turó de Caldes, Can Muntanyà, la zona de
les Escoles i la zona de l’N-II i Can Solé de Baix.
Marta Rofin, de la Universitat de Vic, va explicar com s’incorporaria la
perspectiva de salut a la redacció del POUM. Segons Rofin, l’estructura
urbana té una incidència fonamental en els hàbits de vida saludable.
Per això des de la Universitat de Vic a través de la Diputació, s’han definit una sèrie d’indicadors de salut com per exemple si l’entorn permet
caminar, com és el mobiliari urbà, etc. Per obtenir aquesta informació,
es realitzarà una enquesta en profunditat a través de diferents canals, i
els resultats seran una eina més a tenir en compte a l’hora de prendre
decisions a nivell urbanístic. En definitiva, una perspectiva innovadora
que ja s’ha utilitzat a l’Ajuntament de Vic.
Després d’aquesta primera presentació, continuaran les tasques de redacció de l’avanç del POUM, i l’equip té previst fer una sessió informativa durant el proper més de novembre.

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

Finalitzen les tasques de revisió
i adequació de la instal·lació de
les plaques fotovoltaiques per
a la prevenció de nous incendis
Durant les tasques s’ha verificat que l’origen dels incendis provenia

d’un error en la instal·lació d’unes caixes de connexions, que estaven
ocultes i no accessibles, i que degut a les altes temperatures unides
a unes connexions deteriorades i materials de baixa qualitat haurien
entrat en auto-combustió segons l’empresa de manteniment de les
plaques i inversors del pàrquing fotovoltaic (Riello).

La brigada municipal coordinada des de l’Àrea
de Medi Ambient de Caldes d’Estrac i ha estat
l’encarregada de realitzar les tasques de revisió
La brigada municipal coordinada des de l’àrea de Medi Ambient de Caldes d’Estrac i ha estat l’encarregada de realitzar les tasques de revisió i
adequació del pàrquing fotovoltaic que durant el mes de juliol va patir dos
petits incendis que van afectar les plaques de dues places d’aparcament
que també van ocasionar danys lleus a un cotxe en caure-hi restes a sobre.
Les tasques ja han finalitzat i s’han revisat les connexions després de
realitzar els registres per a poder accedir a les caixes que estaven ocultes en una cinquantena de places d’aparcament. A aquestes caixes només s’hi troba un interruptor que dona pas al conjunt de 15 plaques que
corresponen a l’espai d’una plaça d’aparcament.
El regidor de Medi Ambient, Òscar Baró, ha afirmat que les causes s’han
degut a un dèficit en la instal·lació i baixa qualitat dels materials. “Les
caixes on hem hagut d’actuar no s’havien tocat mai des que es van
instal·lar perquè no eren accessibles i estaven ocultes darrera unes
planxes metàl·liques. Es tracta clarament de deficiències en la instal·
lació sumades a l’ús de materials de baixa qualitat. Ara hem inclòs la
revisió d’aquestes caixes en el pla de manteniment que ve realitzant la
empresa Riello en les plaques i els inversors des de la instalació del parc
fotovoltaic. És una pena que no s’haguessin pres aquestes mesures en
el passat, quan hem sabut ara que hi van haver altres 3 incendis abans
del 2016”.
Les actuacions han finalitzat durant el mes d’agost, tot garantint la segurat i el correcte funcionament del pàrquing que ja torna a estar completament operatiu.
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actualitat serveis urbans –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
juny a les 11h del matí, i va comptar amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Damià Calvet, el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere
Gómez, el president de l’Associació Catalana de Ports Esportius
i Turístics, Albert Bertran, i el president de l’ADEAC, José Ramón
Sánchez, entre d’altres. Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac,
va ser el regidor de Salut i Via Pública de l’Ajuntament, Joan
Baró, qui va assistir a recollir el guardó.

La platja dels Tres Micos
aconsegueix la bandera blava
per 12è any consecutiu
L’acte de lliurament es va celebrar
el 7 de juny al Far de Calella

Aquest any Catalunya ha obtingut banderes blaves a un total

de 23 ports esportius i 97 platges, 10 d’elles situades al Maresme, a les poblacions de Malgrat de Mar, Pineda del Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, El Masnou i Caldes d’Estrac.
D’aquesta manera Caldes d’Estrac torna a estar present en el
mapa de destinacions turístiques de qualitat, gràcies a la constància en el manteniment que es duu a terme durant tot l’any.
L’acte de lliurament va tenir lloc al Far de Calella el passat 7 de
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Joan Baró, va valorar positivament el lliurament de la bandera
blava per la bona repercussió que suposa en la promoció de la
vila. Joan Baró, també va voler explicar el fet de que aquest 2019
no es presentés candidatura per a la platja del Kalima. Segons el
regidor, “L’organització demanava doblar el servei de vigilància
amb una altra caseta amb el seu propi equip de personal qualificat. Tot això suposava una inversió massa elevada sense que
hi hagi una necessitat real, ja que el servei de vigilància actual
dona perfecta cobertura a la zona de platja”. Des de la Regidoria de Turisme, Òscar Baró, també va valorar el reconeixement
com un encert pel municipi, i com un impuls de cara a atreure al
turisme de qualitat.
Cal recordar que la bandera blava és un premi que s’atorga anualment des del 1987 per la Fundació Europea d’Educació Ambiental i l’ADEAC (Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor) a platges i ports
esportius a nivell nacional
que reuneixen una sèrie
de condicions ambientals i
d’instal·lacions dividides en
quatre àmbits clau: la qualitat de les aigües de bany,
la informació i l’educació
ambiental, la gestió ambiental i la seguretat, serveis
i instal·lacions a la platja.

actualitat serveis urbans –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El Bus Interurbà C-21 incorpora
una nova parada en el recorregut
Montalpark i Can Boada
L

La parada es va posar en funcionament el 17 de juny

a regidoria de Serveis Urbans i Via Pública informa que el Bus Interurbà C-21 ha incorporat una nova parada en el recorregut Montalpark i Can
Boada. La nova parada està situada a la Ctra. N II
davant del Poliesportiu Municipal i es va posar en
funcionament el passat 17 de juny.
Tot seguit us facilitem els horaris i el recorregut.
Per a més informació podeu consultar la pàgina
web de moventis https://www.moventis.es/es/
lineas-horarios/linea-autobus-c-21-svicenc-demontalt-caldes-destrac

Trobareu els horaris actualitzats a la pàgina web de
Moventis a la que podeu accedir amb el codi QR
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actualitat ensenyament ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Les obres
de l’Escola
Sagrada
Família
avancen a
bon ritme
Està previst
que les obres
finalitzin abans
del començament
de curs

Durant els mesos de juliol i

agost l’Àrea d’Ensenyament
de Caldes d’Estrac ha fet un
seguiment de les obres de
millora i reparació de l’Escola
Sagrada Família.
En primer lloc, s’han iniciat les
operacions per a la col·locació
d’un ascensor, i ja s’ha enllestit l’estructura i el tub per a la
instal·lació de la cabina. Cal
recordar que la petició de col·
locació de l’ascensor ja s’havia
reclamat 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 converses entre
la direcció de l’Escola, l’AMPA,
Serveis Territorials i l’Ajuntament de Caldes i la perseverança de tots els implicats, les
obres de millores són un fet.
D’altra banda, el 18 de juliol
es va finalitzar la reposició i
reparació del conjunt del reixat que envolta l’escola i que
era una de les principals demandes de la comunitat educativa.
A més a més també s’han tret
les cistelles de bàsquet que
ja no estaven en condicions i
s’ha pintat tot el mur exterior
que els alumnes aprofitaran
per fer un nou mural.
A l’Escola Bressol de Caldes
també s’han dut a terme accions de reparació, la més destacable és l’arranjament del
sostre de l’edifici.
Segons el regidor d’Ensenyament, Freddy Freixas, el conjunt d’accions “està orientat a
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que alumnes i professors puguin gaudir d’un entorn apte
i acollidor que ajudi al procés
d’aprenentatge”.
En el cas de l’Escola Sagrada
Família, aquestes obres se sumen a les millores que s’han
fet els darrers anys durant els
que s’ha dut a terme la segona fase del projecte executiu, i altres actuacions com la
instal·lació d’una cuina nova.

Projecte pati
Entre les actuacions que s’han
dut a terme a l’Escola Sagrada
Família, cal destacar el projecte de millora del pati. Un

camí que s’inicia quan l’equip
docent accepta el repte de
transformar el pati de l’escola
en un espai coeducatiu més
integrador i inclusiu, convertint-se així en un agent actiu
que afavoreixi la comunicació
i l’aprenentatge.
Després de que l’equip docent
detectés certs conflictes en
l’alumnat a l’hora del pati, i de
comprovar que s’originaven
a la pista del mateix, al 2018
es va presentar un projecte
per obtenir una subvenció de
la Diputació de Barcelona que
permetés elaborar un estudi
de millora del pati. Durant la
redacció del projecte va sorgir la necessitat de crear una
comissió del pati, formada per
mestres i famílies i amb el recolzament de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac. Durant el curs
2018-2019 la comissió s’ha reunit cada dimarts i en alguna
de les trobades ha comptat
amb l’assessorament d’Inara
Hassanova, arquitecte paisatgista.
Gràcies a la coordinació entre
l’AMPA, l’Escola Sagrada Família i l’Àrea d’Ensenyament
de l’Ajuntament de Caldes,
aquesta subvenció ha estat
obtinguda i ja s’han començat a definir algunes línies de
treball.
De fet aquest estiu s’estan re-

alitzant diverses actuacions.
La intervenció principal se situa a la pista. En primer lloc,
s’ha començat a fer una illeta
al voltant del pi per aconseguir un espai natural al seu
voltant. En segon lloc, a un
dels laterals de l’escola es vol
treure el paviment al voltant
de les moreres i afegir plantes, respectant un espai de
pas per les persones.
En una segona fase, que està
prevista que es dugui a terme al 2020, a la zona del pi
es col·locarà una font i una
taula de pícnic, i s’afegirà un
petit bosc tot traient les dues
baranes (zona fontal i zona
sorral infantil).
A l’altre lateral de l’escola es
treurà la barana de separació
entre els sorrals formant un sol
espai amb un túnel vegetal.
El projecte contempla també
millorar l’espai que queda
darrera de l’escola, creant un
espai de sorral amb delimitacions per a protegir la façana
de l’escola i la porta d’emergència del gimnàs.
Finalment, a la cantonada
dels horts es vol treballar en
la creació d’un espai de teatre, on els infants puguin experimentar.
L’objectiu fonamental és naturalitzar l’espai donant pas a un
espai íntim que promulgui relacions positives entre l’alumnat i la resta de la comunitat
educativa, ja que la fita de
tot el projecte és que el pati
es defineixi com un espai de
lliure circulació on no hi hauria
espais tancats ni limitats.
Cal destacar que aquesta actuació s’emmarca en la transformació educativa que l’escola està duent a terme com a
participant de la xarxa d’escoles de l’Escola Nova 21.

actualitat ensenyament ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La Fundació Palau va acollir la 4a
edició de “Petits Grans Artistes”
L

Un cop més, els alumnes de 5è es van
encarregar de dur a terme el projecte

es obres dels alumnes de l’Escola Sagrada Família van ser les protagonistes
d’una de les sales d’exposicions de la Fundació Palau del 14 al 24 de juny. Concretament 198 treballs de cadascun dels nens i nenes del centre escollits per ells
mateixos.
La inauguració va tenir lloc el passat divendres 14 de juny a la Fundació Palau i
va comptar amb la presència de la directora de la Fundació, Maria Choya, i de l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou. També hi va assistir la directora adjunta de Serveis
Territorials del Maresme-Vallès Oriental, Lourdes Gil, en representació del Conseller
d’Educació Josep Bargalló; i l’inspector d’Educació, Amadeu Reverter. Com ja és
habitual, després dels parlaments, els alumnes de 5è curs es van encarregar de fer
la visita guiada.

L’Escola torna a
moure Caldes en
una 4a edició plena
de participació

L

Diumenge 9 de juny a
partir de les 12h pares,
mares i alumnes van
recórrer els carrers de
Caldes, en una passejada
solidària que va finalitzar
amb un dinar popular

a quarta edició de “L’Escola mou Caldes”, una iniciativa promoguda per l’AMPA de l’Escola Sagrada Família en col·
laboració amb l’Escola Sagrada Família i
l’Ajuntament de Caldes, va gaudir d’una
important participació. El diumenge 9 de
juny al migdia, pares, mares i alumnes es
van unir per iniciar una passejada popular
caminant, en bici, o en patinet que es va
iniciar a la plaça de les Barques.
Gràcies al bon temps, la passejada va
transcórrer amb normalitat i va finalitzar
cap a les 13h. A continuació tots plegats
van celebrar un dinar popular i els alumnes van realitzar diferents accions solidàries com punts de venta de postres i un
sorteig en benefici de l’AECC - Catalunya
Contra el Càncer. També van destacar les
diferents actuacions organitzades pels
alumnes que van guanyar-se nombrosos
aplaudiments.

Des de l’Escola Sagrada Família és valora molt positivament tot el projecte. En paraules de la directora, Natàlia Millan, “estem molt contentes de poder fer aquesta
mostra any rere any amb l’estreta col·laboració de la Fundació Palau. És un projecte
molt important per a nosaltres”. I és que es tracta de la quarta edició de “Petits
Grans Artistes”, una exposició fruit d’un projecte educatiu que l’Escola Sagrada Família duu a terme en col·laboració amb la Fundació Palau on l’objectiu no és només
que tots els nens i nenes, des de P3 a 6è exposin un dels seus treballs, sinó també
que els alumnes, concretament els de 5è curs, aprenguin com es fa una exposició.
Per aconseguir-ho la Fundació Palau, realitza cinc sessions formatives centrades
en el disseny, el comissariat, l’organització i les visites guiades, el màrqueting, i el
transport i muntatge de les obres.

Com a novetat, cal destacar que en aquesta edició es va fer el “Pedal-jam”, una jam
session oberta a tothom on pares, mares i
alumnes van poder compartir escenari en
un ambient distès i desenfadat.
Des de l’AMPA s’ha valorat positivament
la jornada, especialment la implicació de
tots els participants, la bona convivència,
i les accions solidàries que han permès
estrènyer llaços entre les diferents famílies i alumnes.

Per la seva banda, Maria Choya, ha destacat que en aquesta edició els nens a més
a més, han tingut l’ocasió de conèixer a l’artista, Antoni Taulé, en una sessió on
l’artista primer ha valorat les obres dels alumnes, i després els ha presentat el seu
treball i, nois i noies han pogut fer-li preguntes sobre la seva creació. “Penso que
ha estat un visitant únic, que ha fet comentaris força interessants i els infants han
tingut ocasió de rebre un retorn molt concret de la seva feina”.
L’exposició “Petits Grans Artistes” es va exposar del 14 al 24 de juny a la Fundació
Palau, i un cop finalitzada, els alumnes de 5è curs van fer la darrera sessió de treball
del projecte que va consistir en el desmuntatge de les peces.
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actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Un estiu ple de propostes per als joves
L’Espai Jove s’ha omplert d’activitats i tallers durant els mesos de juliol i agost

A

quest estiu, l’Espai Jove de Caldes d’Estrac i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament
han organitzat un conjunt d’activitats i tallers amb l’objectiu d’oferir propostes atractives per als joves de Caldes on es pogués
afavorir valors com l’esport i l’amistat.
D’una banda, s’han realitzat tallers de
manualitats com el de bijuteria i el d’atrapasomnis, però també hi ha hagut espai
pel disseny amb el taller de pancartes, el
debat amb els cinefòrums i la gastronomia, gràcies a dues sessions de cocteleria
saludable.
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dors es van endur un obsequi per celebrar la seva comesa.

Entre les activitats esportives s’ha de
destacar la celebració del primer Torneig de Futbolí Intergeneracional que es
va celebrar a l’Espai Jove el 27 de juliol a
les 18h. Una trobada que va gaudir d’una
gran assistència i que va permetre estrènyer llaços entre els socis de l’Agrupació
de Pensionistes i Tercera Edat i els nois i
noies de l’Espai Jove.

Des de l’Àrea de Joventut, el regidor, David Salvà, va posar de relleu el fet de que
“el nou Espai Jove ha estat clau per poder
desenvolupar totes les activitats, acomplint el seu objectiu principal: que nois i
noies sentin que tenen un lloc propi a la
vila, un lloc de trobada i de diàleg”.

El torneig de Tennis Taula a la Fresca,
celebrat el dissabte 17 d’agost al pati de
l’Espai Jove, també va ser una de les activitats amb més assistència, i els guanya-

El nou espai jove, situat a la Riera 5-9, va
obrir les seves portes a principis del mes
d’abril i des de llavors s’ha doblat l’assistència dels usuaris.

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

Ofensiva contra
el mosquit tigre
S’ha realitzat un tractament per
frenar la proliferació de l’espècie

D

urant el mes de juny, el Consell Comarcal del Maresme va iniciar el tractament preventiu contra la proliferació del
mosquit tigre, aplicant un larvicida en els
embornals del municipi.
I és que són els embornals on es produeixen retencions d’aigua, convertint-se
en focus de cria d’aquesta espècie. L’aplicació d’aquest producte té una duració
efectiva de 6 setmanes i es per això que
estan previstes més intervencions fins el
moment en què la baixada de les temperatures provoqui la mort de les larves i
dels mosquits adults.
En total són 17 els municipis en els quals
s’està actuant: Alella, Teià, Premià de
Dalt, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar,
Cabrera de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Caldes
d’Estrac, Òrrius, Dosrius, Arenys de Mar,
Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar,
Calella, Pineda de Mar i Santa Susanna.

QUÈ ES POT FER A L’ÀMBIT PRIVAT?
n Cal buidar i posar sota cobert tots els
objectes i contenidors on es pugui acumular aigua (gerros, galledes, cendrers,
joguines, plats d’animals domèstics, plats
de test, etc.), i evitar que s’inundin, per
exemple, capgirant-los.

n En el cas d’elements fixos i objectes
que no es poden retirar, s’han de revisar
atentament com a mínim dues vegades
cada setmana i eliminar-ne qualsevol cúmul d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.
n En el cas dels plats de test, quan no es
puguin retirar cal mantenir-los secs.
n Els pneumàtics s’han de mantenir secs
i sota cobert.
n En els casos en què es consideri imprescindible tenir alguna mena de recipient amb aigua i a l’exterior, cal que es
mantinguin tapats amb una tapa o una
tela de mosquitera prima (malla de 2 mm
de mida màxima).
n En recipients destapats (per exemple,
abeuradors d’animals) cal que l’aigua es
renovi dues vegades cada setmana, com
a mínim.
n Les canaleres de recol·lecció d’aigua de
les teulades s’han de mantenir netes de
restes vegetals. Així mateix, s’ha de fer el
manteniment dels embornals dels patis.
n Cal evitar els forats i les depressions
del terra on s’hi pugui acumular aigua, i
l’acumulació d’aigua als forats dels arbres
(dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com ara sorra, per evitar que hi entri l’aigua).
n En el cas concret de les piscines, cal que

l’aigua que continguin no esdevingui un
focus de cria de mosquits. Quan estiguin
buides, s’han de mantenir del tot eixutes.
En el cas de piscines plenes d’aigua, s’han
de mantenir en condicions higièniques i
sanitàries mitjançant els tractaments de
l’aigua adequats per evitar la proliferació
de larves de mosquits.
n Les basses o els estanys també han
d’estar en condicions que no suposin un
focus de cria per a aquests mosquits.

LES PICADES
Amb una picada de mosquit tigre cal actuar, en general, com en la resta de
picades de mosquits. Cal rentar i desinfectar bé la zona de la picada i tractar-ne
els símptomes:
• Renteu la zona afectada amb aigua i sabó com més aviat millor.
• No us fregueu la pell: remulleu-la en lloc de fregar-la i eixugueu-la.
• Tracteu de mantenir la zona neta i eixuta fins que disminueixi la irritació.
• Eviteu de rascar-vos.
• Apliqueu una compresa de gel o gel embolicat en un drap a l’àrea de la picada.
• En cas que persisteixin les molèsties, truqueu a CatSalut Respon.
• No feu torniquets.
• No preneu estimulants, aspirines ni qualsevol medicament per al dolor que
no us hagi prescrit el metge.
• En la majoria de casos, les picades es poden tractar a casa fàcilment. Hi ha
productes comercials i productes casolans com el vinagre, l’alcohol de curar
o el gel, que disminueixen la picor. No obstant això, algunes persones tenen
reaccions al·lèrgiques que poden ser greus.
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actualitat acció social –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Servei d’atenció
psicològica al
Casal d’Avis

A

El servei va començar
el 2 de juliol i es fa
cada primer dimarts de
mes al Casal d’avis

quest mes de juliol s’ha iniciat un
servei d’atenció psicològica a les dependències del Casal per tal que la gent gran
que ho necessiti tingui l’oportunitat de
fer arribar els seus neguits. Es tracta d’un
servei obert a tothom, tant siguin socis
com no del Casal.
De moment ja s’han realitzat dues xerrades amb molt bona acollida per part dels
usuaris. La psicòloga Carolina Palomar,
que forma part de l’equip de tècnics de
Serveis Socials, ha estat l’encarregada de
dirigir-les. Segons Palomar: “s’han pogut
tractar temes com el dol, l’envelliment, o
la salut mental”.
Palomar ha destacat el fet de que “aquestes sessions serveixen també per saber
si hi ha alguna persona que necessita un
seguiment més profund. Quan detectem
algun d’aquests casos fem el possible per
continuar la seva atenció individualitzada
des de Serveis Socials”.
Les sessions es continuaran realitzant el
primer dimarts de cada mes a les 10:30 al
Casal d’Avis. Els interessats poden anar
directament, sense demanar cita prèvia,
s’atendran les consultes per ordre d’arribada. El servei d’atenció psicològica ha
estat fruit d’una reunió amb la Junta del
Casal d’avis i la regidoria de Serveis Socials, a iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials. Posteriorment s’ha passat a
mans de la Regidoria de Gent gran ja que
es una regidoria mes específica. Cal destacar el fet de que les atencions individuals que es fan posteriorment a les sessions dels dimarts, es realitzen a través del
servei de la psicòloga municipal de l’Àrea
de Serveis Socials.

joventut

Abans de
començar
l’escola: Casal
de setembre
Us presentem el Casal de
Setembre 2019, una proposta de lleure pensada per als
infants des de P3 fins a 1er
d’ESO, que tindrà lloc entre el
3 i el 10 de setembre a l’Escola Sagrada Família.
Tallers de tot tipus, balls i jocs
dirigits, combinat amb excursions a la platja, gimcanes
i diferents sortides, conformaran la programació lúdica
d’aquest casal on passar-s’ho
bé, conèixer nous amics i
gaudir dels esports, són els
principals objectius.
Els horaris del casal seran: de
9h a 13h pel matí, i de 13h a
15h el menjador. L’acollida
matinal es farà de 8h a 9h.
Les inscripcions estan ober-

tes i es poden fer a través de l’adreça electrònica: info@lleure3d.cat
El casal d’estiu és una iniciativa de l’AMPA de
l’Escola Sagrada Família que es fa amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Caldes.

Dimecres de cine al Casal d’Avis
A

Cada dimecres a les 18h es projecta una
pel·lícula per a tots els socis

quest mes de juliol el Casal d’Avis va engegar una nova iniciativa que consisteix en organitzar una sessió de cine cada dimecres a partir de les 18h per a
tots els socis.
Des de l’Àrea de la Gent Gran, Alexandra Manni ha explicat que les primeres
sessions organitzades han gaudit d’una àmplia participació i és per això que des
del Casal es continuaran fent les sessions de cine.
Aquells que desitgin consultar la programació de la resta de les sessions de
cinema podran fer-ho al taulell del casal.
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actualitat acció social –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ajuntament de Caldes
d’Estrac renova el conveni
amb la Creu Roja per a la
realització de tasques socials
L

La signatura del conveni es va efectuar
el 20 d’agost a l’Ajuntament de Caldes

a gran tasca social que desenvolupa la Creu Roja de Caldes
d’Estrac és important i per tal de continuar recolzant aquestes
tasques que es duen a terme al municipi s’ha renovat el Conveni
Social amb aquesta entitat i d’aquesta manera és dona continuïtat a la relació entre Ajuntament i Creu Roja.
Creu Roja treballa en total coordinació amb l’Àrea de Serveis
Socials donant resposta a grups de la població i/o particulars on
no arriba la Regidoria.
Alguna d’aquestes tasques són la disposició d’algunes ajudes
tècniques com poden ser caminadors, llits hospitalaris, etc...
També es preparen els kits d’alimentació per a entregar a persones que no compleixen els criteris dels Serveis Socials però que
es consideren en risc d’exclusió social així com ajudes a lloguer
entre d’altres. Cal destacar també la col·laboració que realitzen
fent el repartiment d’aliments del Fons Europeu quinzenalment
durant tot l’any.

2n any del servei de banys
adaptats i zona d’ombra
amb els voluntaris de Creu
Roja per a persones amb
mobilitat reduïda i gent gran

Referent al col·lectiu de gent gran, es fan tasques d’acompanyament posant a disposició un cotxe per poder portar les persones
amb poca mobilitat al metge o a fer les gestions necessàries en
el dia a dia i també per a fer els banys adaptats a la platja per
persones amb mobilitat reduïda prèvia demanda.
A més a més, Creu Roja duu a terme les campanyes de recollida
de joguines per Reis en col·laboració amb Serveis Socials i la
campanya de recollida d’aliments durant tot l’any.
Des de Serveis Socials, també s’ha destacat el fet de que arrel
de les coordinacions sempre que sorgeixen noves activitats i o
propostes noves, Creu Roja sempre està disposada a col·laborar.

El servei s’efectuarà per ordre de
demanda a partir del dilluns 8 de
juliol i fins al 15 de setembre
Ha estat degut a les reunions de coordinació entre l’Àrea de
Serveis Socials i la Creu Roja de Caldes que es va detectar la
necessitat de la gent gran i de persones amb mobilitat reduïda
d’aconseguir tenir accés a la platja .
Cal destacar, que a banda del bany en sí, les persones que necessitin el servei de desplaçament a la platja per impossibilitat
de mobilitat poden demanar-ho quan reservin el servei. Els desplaçaments es faran amb el cotxe de la Creu Roja.
El servei de banys adaptats està adreçat a persones empadronades a Caldes d’Estrac que tinguin problemes de mobilitat per
a efectuar els banys a la platja, i es faran els dilluns, dimecres
i divendres de 10:00 a 13:00. Cal trucar al telèfon 647 40 19
78 per sol.licitar el servei. El servei s’efectuarà per ordre de
demanda.

Dilluns dia 8 de Juliol a les 10 del matí va començar el servei

gratuït de banys adaptats i zona d’ombra per a persones grans
i persones amb mobilitat reduïda a la platja de les Barques de
Caldes amb els voluntaris de Creu Roja.
Aquest serà el segon any del servei que tant d’èxit va tenir l’any
passat. Durant la temporada de bany del 2018 la Creu Roja va
efectuar 70 banys adaptats a la platja de les Barques, obtenint a
més, valoracions molt positives de tots els usuaris, com la Maite
que va dir que “De l’1 al 10, si li hagués de donar una nota al
servei, li donaria un 12”.
15
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Festa Major 2019: desvetllem quins
elements s’amaguen darrera el cartell
La imatge principal del cartell està construïda amb elements
iconogràfics de Caldes. Segueix llegint i sabràs quins són

L’

Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac ha volgut que aquest any
el cartell de la Festa Major de Caldes identifiqués al municipi i destaqués els esdeveniments singulars d’aquest 2019, especialment la celebració del 15è Aniversari
del Club de Patinatge de Caldes d’Estrac,
nascut gràcies a la il·lusió d’un grup de pares i mares per oferir una nova opció esportiva als nens i nenes del poble i amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
La imatge del cartell i el programa de la
Festa Major de Caldes d’Estrac 2019 vol
recollir aquesta il·lusió i encomanar-la arreu del municipi durant l’estiu. El disseny
gràfic representa una icona típica de les
celebracions mediterrànies: els focs artificials, construït amb elements del patinatge com són les rodes i els cordons de
patins, combinats amb un element clau
de Caldes: la sorra de la platja.
Així neix la imatge de la Festa Major’19
a Caldes d’Estrac: unint elements autòctons com la il·lusió, el patinatge i la platja.

Música, bon
ambient i una
gran participació
defineixen la
26a edició de
la Dormida
La vetllada va comptar
amb un Punt Lila per donar
informació sobre violència
sexista i sexe segur
organitzat des de l’Espai Jove
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El regidor de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, David Salvà, ha
destacat la tasca de recerca i creativitat
que reuneix el cartell “esperem que tothom s’hi senti identificat”.
Tant la imatge del cartell com el programa s’han dut a terme a El Gallinero Studio, que es defineix com una “incubadora
creativa d’idees a mida amb seu a Barcelona i el Maresme i amb una forta vinculació amb Caldes d’Estrac”.
D’altra banda, Salvà ha volgut explicar les
incidències que han sorgit en la gestió de
la publicitat del programa. El regidor ha lamentat el fet de que s’hagin produït errors
“que s’escapen de la regidoria i que són
deguts a la manca de professionalitat de
MIC, l’empresa encarregada aquest 2019
de la impressió del programa”. Salvà ha
volgut subratllar el fet de que tot i “que
no ha suposat cap cost per l’Ajuntament
hi han hagut greuges per als anunciants”, i
ha afirmat que des de l’Ajuntament s’estan
estudiant les mesures legals pertinents.

U

n cop més la Dormida ha estat una de
les cites fonamentals de l’estiu per gaudir
de bona música en un ambient distès i festiu.
Aquest any, el festival ha arribat al seu 26è
aniversari oferint una vetllada de concerts
complementades amb el sopar popular i
les parades del Passeig dels Anglesos.
La cita va començar a les 21h amb el sopar
popular a la platja i a partir de les 23h es van
iniciar els concerts de Ferran Exceso i Pachawa Soud, i la sessió del DJ Sendo. Durant
la nit també es va muntar una carpa de música electrònica, possibilitant la convivència
de dos ambients de música diferents.
Segons els organitzadors, més de 2.000
persones han participat aquest any a la la
Dormida. El regidor de Cultura, David Sal-

và ha destacat que aquesta edició “Ha anat
especialment bé. No s’ha registrat cap tipus
d’incidència destacable i en resum es podria dir que va ser una nit on la gent va poder passar-s’ho bé en un entorn ple de bones vibracions i on tothom ha sabut gaudir
tot respectant els altres”. Així ho confirma
la principal entitat encarregada d’organitzar
l’esdeveniment: els Diables d’Estrac. L’entitat ha explicat que el bon resultat del festival els ha donat una embranzida de cara a
la preparació de la propera Dormida.
Molt bona acollida del Punt Lila que es van
instal·lar durant la Dormida
La Dormida també ha estat l’ocasió de llençar un missatge clar envers les relacions
sexistes, amb diferents falques que es van
posar com a interludi entre els concerts.
D’altra banda, cal destacar la feina dels voluntaris de l’Espai Jove que durant tota la
vetllada van oferir informació sobre violència sexista i sexe segur.
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Que rodi la festa!

Del 24 d’agost a l’11 de setembre és Festa Major a Caldes
d’Estrac

E

nguany el lema de
la Festa Major vol ser
una invitació directe
a gaudir i celebrar la
cita més popular de
tots els caldencs que
ja està a punt de començar, però també
és un homenatge al
Club de Patinatge Artístic de Caldes que
aquest 2019 celebra
el seu 15è aniversari.
A més a més, comptarem amb uns convidats especials, ja
que del 6 al 8 de
setembre vindrà a
visitar-nos una delegació de Castelfranco Piandiscò poble agermanat amb Caldes. Convidem a tothom a acollir-los i fer-los sentir com a casa!
Després d’haver viscut l’esperada nit de la Dormida, de compartir el somriure de tots els
infants que van participar al Torneig Infantil de Petanca, i d’animar als millors cambrers de
Caldes, arriba un primer cap de setmana ple d’intensitat.
En primer lloc, divendres 30 d’agost, a les 20:45h del vespre la pèrgola del Parc Can Muntanyà acollirà la Trobada de Jazz bis organitzada per l’Associació Cultural Camí Ral 39.
Dissabte 31 d’agost, els amants dels esports podran assistir a una classe oberta d’Aikido que
tindrà lloc al poliesportiu entre les 10:30h i les 13h. Per aquells que encara tinguin forces,
a partir de les 19h, al Parc Joan Maragall, es farà una master class de Zumba i Funky amb
Anna Tamayo.

Castelfranco
Piandiscò s’uneix
a la Festa Major
de Caldes

A

Una delegació de trenta
persones de Castelfranco
visitarà caldes del 6 al 8 de
setembre amb l’objectiu
de reforçar els llaços dels
dos pobles agermanats

questa Festa Major del 2019, Caldes d’Estrac rebrà una visita molt esperada. La delegació formada per unes 30 persones del poble
agermanat de Caldes, Castelfranco Piandiscò,
vindrà a conèixer la Festa Major de Caldes.
L’arribada de la delegació està prevista per al
cap de setmana del 6 al 8 de setembre, i entre
els representants comptarem amb la presència de l’alcalde, l’Enzo Cacioli i el president del
Comitè d’Agermanament, en Paolo Cherici. La
idea és que puguin participar d’actes tan emblemàtics com la lectura del pregó, el brindis
de Festa Major, el Sopar popular, el ball de
Gegants, i la màgia del correfoc entre d’altres
activitats que es duran a terme durant el cap
de setmana.

La festa continuarà encara amb una proposta de la mà de l’associació Amics del Teatre que
entra dins del Cicle d’Arts Escèniques de Caldes, Calderart: l’espectacle teatral Tenors. Una
paròdia dels mítics concerts que durant els anys 90 van fer arreu del món els Tres Tenors.
Diumenge 1 de setembre, començarem ben d’hora amb el torneig de Petanca Sènior de
Festa Major, a partir de les 10h a les pistes municipals de petanca. A les 11h del matí els més
petits podran participar a la Gimcana solidària, a càrrec de la Creu Roja. Recordeu que per
participar cal portar 1kg d’aliments per col·laborar amb el Banc d’aliments.
A la nit, a partir de les 22h, la tradicional Cantada d’havaneres amb rom cremat organitzada
per l’Associació de Pescadors de Caldes d’Estrac posarà punt i final a un inoblidable cap de
setmana.
Els actes centrals s’iniciaran el divendres 6 de setembre amb una tarda plena de novetats: un
cerca-brindis ambientat amb l’orquestra Always Drinking Marching Band per a grans i petits.
Després de la lectura del pregó, que enguany anirà a càrrec del Club de Patinatge Artístic, els
Diables d’Estrac encendran la traka que donarà inici a la Festa Major. La vetllada continuarà
amb el sopar popular a la Riera i finalitzarà amb el ball i la festa amb la Loca Histeria i els DJs
Almax Brohers a l’esplanada de Can Muntanyà.
El cap de setmana del 7 i 8 de setembre destacaran les activitats infantils, com la tradicional
escumada i xeringada, el tobogan d’aigua, i l’espectacle familiar de circ de carrer “Vintage”.
No mancarà la plantada, cercavila i ballada de tots els gegants que ompliran els carrers de
Caldes durant la tarda del dissabte.
A la nit, la música serà la gran protagonista. A les 20h podrem gaudir del tradicional concert
de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana a l’esplanada de Can Muntanyà, i a partir de les
24h començarà el ball de gala de Festa Major.
En paral·lel, i a partir de les 23h, el parc Joan Maragall acollirà les Barrakaldes, la festa jove
alternativa, amb els grups Entelequia, Clotildes i Djs. Recordem que l’Àrea de Joventut posarà
a disposició dels joves un Punt Lila amb informació sobre sexe segur, drogues i altres temes
per gaudir de la festa amb seguretat.
Diumenge, 8 de setembre, al matí, tindrà lloc la commemoració de la Mare de Déu del
Remei, i a la nit, a partir de les 21h, tornarà la màgia del correfoc i l’espectacle pirotècnic. La
vetllada finalitzarà amb la Nit de fogalls a càrrec de Tapeo Sound System i el DJ Ricky Vives.
Els actes oficials de l’11 de setembre, amb la recepció i l’ofrena floral amb motiu de la Diada a
les 11h i el vermut popular posaran el punt i final a una festa marcada per la gran participació
de les entitats de la vila.

El regidor de Cultura, David Salvà, fa una crida
a tots els caldencs i caldenques a acollir als
representants del poble agermanat: “es tracta
de que tots plegats puguem estrènyer llaços i
gaudir d’una Festa Major amb el nostre poble
agermanat”.
Cal recordar que va ser durant el juliol del 2018
quan l’Ajuntament de Caldes va rebre la visita de l’alcalde de Castelfranco Piandiscò i es
van treballar les futures accions per reforçar
l’agermanament entre els dos pobles. Després, al mes de setembre del mateix any, representants de l’Ajuntament de Caldes, entre
ells, l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou i el regidor de Cultura, David Salvà, van visitar Castelfranco per renovar l’acord d’agermanament i
fer oficial la implicació dels dos pobles.
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L’Ajuntament posa en
marxa el 8è Centenari
de la Fundació de Caldes
Es convoca a tothom a participar
a la reunió del 27 de setembre
per preparar la commemoració

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac convoca una reunió

pel proper 27 de setembre per decidir i preparar la commemoració dels 800 anys de vida de Caldes d’Estrac
(veure article històric).
A la reunió, oberta a tots els ciutadans/es de Caldes que
vulguin, s’ha convocat a totes les entitats, partits polítics i personalitats representatives, per estudiar la millor
manera de fer efectiva dita commemoració. Des d’activitats divulgatives fins actes lúdics i culturals possibles,
tot està encara per decidir. La pretensió de l’Ajuntament
és que atesa la singularitat del cas, la màxima implicació
ciutadana faciliti la participació i el consens.
La iniciativa de la celebració del 8è Centenari de la Fundació de Caldes va néixer per acord de totes les forces
polítiques i després que al Ple de Constitució ho sol·
licités el regidor Albert Batlle (GdE). Proposta que de seguida va ser acceptada per l’alcaldessa Rosa Pou (ERC).
Recordem doncs, que la cita és el divendres 27 de setembre, a les 19h, a la Sala Cultural.

CALDES D’ESTRAC: JA TENIM 800 ANYS !!
800 anys i alguns dies més, són els que han transcorregut des que el
9 de juliol de 1219 es va fundar Caldes. Els senyors del castell de Mata,
Guilleuma de Castellvell i el seu fill, Guillem de Montcada, propietaris de
tot el territori comprès entre les rieres de Caldes i Argentona, van separar de les seves possessions, la part corresponent al que avui en diríem
Dalt de Caldes, i la van cedir al ciutadà barceloní Pere Grony per a que
pogués construir un asil o casa de repòs per a malats i pelegrins, aprofitant l’aigua termal que hi havia, igual com havia fet a Martorell, Santa
Coloma de Gramenet o a la pròpia Sant Maria del Mar de Barcelona.
El document original que acreditava aquesta donació, s’ha custodiat
sempre a la Parròquia de Caldes, fins que al 1936, va desaparèixer. Hi
ha però algunes transcripcions fetes per historiadors que el van poder
veure i copiar. La més fidedigne és de Josep Mª Pons i Guri, que al 1986,
Ramon Ma Salvà va publicar a la revista “La Veu de Caldes, nº0”).
És important destacar que, des del primer moment, Caldes va tenir una
característica diferent a la dels qui després van ser pobles veïns. El seu
territori era un “alou”, una “quadra”, la qual cosa vol dir que era independent. No tenia més senyor que el seu, normalment el rector i per tant,
tenia vida pròpia. “Qui te un alou, te un imperi” es deia en aquella època.
Al principi, no hi vivia gaire gent. Només els pocs servents de l’asil i
uns quants pagesos que cuidaven els camps del costat, tots cedits pels
seus propietaris, ja des del mateix 1219. Per exemple, Guillem d’Horta,
donà els de l’altre costat de la riera, fins el turó dels Encantats, i Guillem
de Palaciolo (Palafolls), Pons de Montpalau i Guillem Subirà, altres del
mateix turó de Caldes. En conjunt, poca cosa, però suficient per a donar
carta de naturalesa al que començava a ser un poble.
Sobre les persones que atenien l’asil, s’ha dir que no pertanyien a cap
orde militar ni a cap organització concreta. Eren, igual com Pere Grony,
ciutadans que d’alguna manera compartien amb ell l’esperit de sacrifici
i voluntat de servei. L’any 1230, el Bisbe de Barcelona va concedir l’autorització i va consagrar la capella que estaven fent, també d’escassa
dimensió (uns 6x4m), però que de seguida van abandonar. Trenta anys
més tard, ja no hi eren i només quedava en peu, la petita construcció.
Era la que després es convertiria en l’actual església. Durant aquells
anys (1305), de tant en tant s’hi feia missa i s’oficiaven enterraments.
Ho feia un capellà (Bartomeu Bragat) que també es cuidava d’altars de
Llavaneres, on de fet, vivia, fins que al 1379, a la vista del creixement
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del poble (una trentena de persones), el capellà (ara, Francesc Fruitós) ja
es va instal·lar a Caldes i va començar a administrar la Parròquia. Just fa
640 anys (un altre aniversari rodó).
Malgrat la poca gent i l’escassa dimensió, el cert és que l’aigua termal va
cridar l’atenció a més d’un. Especialment en aquells temps (segles XIII i
XIV) de penúria generalitzada i de successives plagues de la pesta negra. Tant és així, que al 1312, el rei català, Jaume II, va venir a banyar-s’hi,
buscant remei i protecció a l’hora. S’hi va estar dues quinzenes (agost
i setembre), sojornant a la Casa del Rei que prèviament havia manat
construir, mentre la seva comitiva acampava als afores del poble, tal i
com tenia per costum quan el rei viatjava.
Al 1318, va ser la seva esposa, la reina Maria de Lusignan que estava
malalta, la que també va venir a prendre les aigües. Quan va empitjorar,
va seguir prenent-les, al seu palau de Barcelona que va fer reformar
expressament. Cada dia, li portaven l’aigua des de Caldes, fins que al
1322 va morir.
Cap a l’any 1335, un altre rei català, Alfons III, el Benigne, també va estar
unes quantes setmanes a la Casa del Rei. Eren temps difícils, la pesta
negra predominava i els que podien, com els reis, provaven d’evadir-la,
prenent les aigües termals.
Després, la Casa caigué en desús i al cap de poc temps, esdevingué d’ús
públic. La gent, a part de banyar-s’hi i rentar la roba, hi pelava pollastres,
netejava ventresca d’animals, etc, sense que el rector, responsable de
tot el poble, ho pogués impedir.
Per això, el rei Joan I va intentar resoldre-ho i al 1394, va dictar una ordre
molt severa per a preservar les instal·lacions, però la veritat és que no
se l’hi va fer massa cas, perquè només dos anys més tard, el dit rector,
tip d’aquests problemes, va vendre tot Caldes (Casa del Rei i aigües
incloses) a la ciutat de Barcelona pel preu de dos maravedís alfonsins.
Des de llavors i fins el Decret de Nova Planta de 1716, el poble va esdevenir un “carrer de Barcelona” amb tot el que això significava. Primer,
era el Consell de Cent qui designava els batlles i procuradors, després,
de seguida, ja va ser el propi poble qui els triava ... però això ja és un
altre capítol de la història de Caldes, una història que fa just 800 va
començar ...
Albert Batlle
historiador local i membre de la Comissió de preparació del 8è centenari
de Caldes
agost 2019
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Noves millores als espais de
la Biblioteca Can Milans
Les tasques de remodelació continuaran encara durant el mes de
setembre i està previst que finalitzin a finals del mes d’octubre

La missa solemne
i el concert dels
Catatxecs, principals
actes de la
commemoració de
la Festa de la Mare
de Déu del Carme

Gràcies a la concessió d’ajuts del Programa Complementari de Reforma i Millora

d’Equipaments Locals de la Diputació de Barcelona es duran a terme moltes actuacions
per a la millora dels equipaments bibliotecaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
És el cas de la biblioteca Can Milans de Caldes d’Estrac que, gràcies a aquest ajut i a la
bona entesa i coordinació entre la directora de la biblioteca, Tamara Alfaro, i les Àrees
de Cultura i Serveis Tècnics; s’ha pogut remodelar alguns espais i renovar part del mobiliari amb l’objectiu de donar resposta a nous usos i noves necessitats, a més de fer
accions de millora energètica.
Us avancem totes les millores que s’han fet fins ara. En primer lloc, a la sala infantil cal
destacar el subministrament del terra actual en la zona de petits lectors, pufs, material
pedagògic, cadires, taules i prestatgeries per afavorir l’accés al fons bibliogràfic.
D’altra banda s’han instal·lat dos televisors i dos reproductors de DVD, un per a infants
i l’altre per a adults.
També cal destacar el subministrament de dos aparells d’aire condicionat nous.
Finalment, també s’ha dut a terme la rehabilitació i condicionament del cel obert, afavorint l’entrada de llum i l’estalvi energètic.
Les tasques de millora continuaran durant el mes de setembre i està previst que la resta
d’actuacions finalitzin abans del 31 d’octubre.

L

La commemoració va tenir
lloc diumenge 14 de juliol

a Festivitat de la Mare de Déu del Carme
va tenir un lloc especial dins de l’agenda de
Caldes d’Estrac.
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Caldes
en col·laboració amb la Parròquia del Carme
van preparar un seguit d’actes a la mateixa
capella del Carme.
A les 18:45h va tenir lloc l’ofrena floral i a
continuació la missa solemne en honor a la
patrona dels mariners, on van ser-hi presents el primer tinent d’Alcalde, Joan Baró, i
el segon tinent d’Alcalde, Òscar Baró.
A les 19:45h la celebració va continuar amb
un concert a càrrec dels Catatxecs, que van
tenir molt bona acollida per part del públic.
A més, a més, durant tot el diumenge es va
poder gaudir d’una fira d’artesanies situada
al Parc Joan Maragall que es va tornar a celebrar el dissabte 10 d’agost.

Més de 300
persones celebren
Sant Joan a les
platges de Caldes
Un cop més la flama del
Canigó va presidir la vetllada

La platja de les

Barques va ser aquest
any l’escenari escollit per rebre la flama del
Canigó provinent de les teies del cim. Cap
a les 20:30h va començar la preparació del
sopar popular on es van trobar més de 300
persones i va ser una de les activitats amb
més participació de la nit.
A les 23:30h, David Serra, tècnic de l’Àrea
de Cultura, va explicar la història de la flama i va llegir el Manifest d’Òmnium Cultural on es va recordar que “La flama és un
crit de llibertat que simbolitza la unitat de

la llengua catalana per sobre de les vicissituds històriques i de les fronteres polítiques” i on es va renovar el “compromís
amb la justícia, la pau i la llibertat”.
A continuació, es va procedir a l’encesa del
peveter i de la foguera popular, aquesta
darrera situada a la platja del Bassiot, que
va captivar a tots els assistents omplint la
nit de foc i de color per donar la benvinguda a l’estiu. La nit va continuar a la platja

de les Barques gràcies a la música de DCovers i del DJ Johny Quid.
Des de l’Àrea de Cultura de Caldes d’Estrac, el
regidor David Salvà va destacar el bon ambient viscut durant la vetllada i va voler agrair
la implicació dels organitzadors: el Club Nàutic Caldes d’Estrac, l’Associació de Pescadors,
la Quadra del Mar i la col·laboració de la Creu
Roja, que un cop més, va fer possible la celebració d’aquesta festa.
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El cap de setmana literari posa sobre
l’escenari la Guia de dones pioneres
del Maresme, el lliurament de premis
de la XXXVI Mostra Literària i un
espectacle de dansa familiar
Ma Àngels Ruzafa, una de les
protagonistes a la Guia de
dones pioneres del Maresme
L’acte de presentació es va celebrar el 7
de juny en el marc del cap de setmana
literari
El divendres 7 de juny a les 19h, la Sala
Cultural va acollir la presentació de la
Guia de Dones Pioneres del Maresme.
Des de fa 15 anys, les biblioteques editen
una guia de recursos sobre temes d’interès local. Enguany el llibre s’ha centrat en
les dones pioneres de la comarca. En el
cas de Caldes d’Estrac, l’escollida ha estat
Ma Àngels Ruzafa Alsina per la seva emprenedoria i pel seu compromís amb les
iniciatives de la vila i l’associacionisme.

seu activisme feminista, fent reunions a
casa seva amb altres dones.
Entrellaçant el discurs amb algunes pinzellades d’humor, Ma Àngels va continuar explicant també la seva implicació amb
l’associacionisme i el seu compromís amb
la vila. Entre d’altres coses, va destacar
com va impulsar Caldes per Bòsnia, va organitzar combois d’ajuda humanitària durant la guerra dels Balcans i va participar
a la Plataforma Cívica de Caldes d’Estrac
que va nèixer amb la guerra d’Irak. En
l’àmbit cultural, també va destacar la creació de l’entitat Amics del Teatre que ja té
una trajectòria de 23 anys, i a través de la
qual s’organitzen sortides al teatre. “Actualment és el que ocupa el meu temps,
organitzant sortides per veure obres de
text, musicals, còmiques, dansa... i també
col·laborant amb les activitats que organitza l’Ajuntament” va explicar.
En finalitzar, es va passar l’entrevista filmada a la Ma Àngels Ruzafa, que aprofundia en la seva visió del paper de la
dona a l’actualitat, tot oferint també una
mirada cap al futur.

Les cançons de Lluis Llach, interpretades
per Raquel Xiberta, van donar la benvinguda a tots els assistents, i a continuació,
l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, va obrir
l’acte amb unes paraules dedicades a la
Ma Àngels Ruzafa i la calidesa de la seva
trajectòria. Tot seguit, Tamara Alfaro, de
la Biblioteca Can Milans, es va encarregar
de fer la presentació de la guia i a continuació, Ma Àngels va prendre la paraula
per compartir la seva experiència amb el
públic assistent, des de la seva emprenedoria, va obrir la seva primera perruqueria als 18 anys, fins a la seva admiració
per Lluis Llach al que va seguir fins al dia
del seu comiat a Verges.
Ma Àngels també va destacar la seva
militància al Moviment Comunista de
Catalunya durant el postfranquisme, on
segons ella “vaig aprendre que la política
és un tot a la vida, engloba i implica totes
i cadascuna de les nostres decisions com
a persones i com a societat”, i on va prendre més consciencia i va desenvolupar el
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La interpretació de Raquel Xiberta va
tornar a ser un reclam per donar pas al
brindis i a un pica-pica on tothom va poder parlar amb la protagonista. Ma Àngels Ruzafa va destacar que tot i que al
principi de saber que sortiria a la guia li
va sorprendre, “l’acte va transcórrer amb
molta naturalitat. Em vaig sentir molt ben
acollida, en un ambient càlid i entranyable”. Ma Àngels Ruzafa va agrair també la
tasca desenvolupada per la biblioteca que
va saber emocionar-la amb detalls com la
presència de la música de Lluis Llach.
Des d’Alcaldia i l’Àrea de Cultura, es va
voler destacar la importància de reconèixer el compromís de la Ma Àngels, així
com la iniciativa de les biblioteques que
en aquesta guia han posat en valor la
tasca de moltes dones que amb la seva
empenta han demostrat un ferm compromís amb la societat. La guia de dones
pioneres del Maresme es pot trobar a la
Biblioteca Can Milans.

Caldes celebra la XXXVI
Mostra Literària
Dissabte 8 de juny a la tarda la Sala Cultural va acollir el lliurament de premis
de la mostra

A les 18h es va donar inici a l’acte de
lliurament dels premis de la XXXVI edició de la fase local de la Mostra Literària
del Maresme. En primer lloc es va donar
a conèixer el jurat que aquest any estava
format per Mercè Artigas, com a membre de l’Associació Arrels Cultura; Natalia
Millán, com a directora de l’Escola Sagrada Família; Tamara Alfaro, com a Directora de la Biblioteca Municipal Can Milans
de Caldes d’Estrac, i David Serra, com a
Tècnic de Cultura, Joventut i Educació de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, qui va
actuar com a secretari.
Tot seguit es van lliurar uns regals als
alumnes participants a la mostra, i es va
anar cridant un a un els guanyadors de
cada categoria. Rosa Pou, alcaldessa de
Caldes, i David Salvà, regidor de Cultura van ser els encarregats del lliurament
dels diplomes i obsequis.
Per categories els guanyadors van ser:
En la categoria A1 de prosa (que comprèn
les edats de 6 a 7 anys) la primera premiada va ser Iona Casanova, i Toni Fanlo
va aconseguir un accèssit; en el grup A2
de prosa (8 anys) Banu Bunga va aconseguir el primer premi, i l’accèssit va ser
per Francesc Busquets. Laia Pàmies va
quedar la primera en el grup B de Prosa
(9-11 anys) i Uma Berengueres va aconseguir l’accèssit. En el grup B de poesia
(9-11 anys), Marc Gómez va aconseguir
el primer premi, i Miquel Ventura va obtenir un accèssit. En el grup C de prosa
(12-14 anys) Carlos C. Romero va guanyar
l’accèssit. En el grup C de poesia, Toni
Rodríguez va guanyar el primer premi, i
Anthony Bueve va aconseguir l’accèssit.
Finalment, en el grup F de prosa (a partir
de 26 anys), Nuria Oliva va aconseguir el
primer premi i l’accèssit va ser per Rosa
Nebot. En el mateix grup, en poesia, Albert Forcada va guanyar el primer premi.

La IV Trobada
de Jazz torna
a omplir el
Parc de Can
Muntanyà
La vetllada es va iniciar amb A Jazz Affair Trio i a
continuació va actuar Mónica Green Sextet

“E

ncantats i feliços d’haver pogut organitzar una vetllada on la gent ha gaudit
d’una proposta musical enlluernant i d’un espai únic com és el Parc de Can Muntanyà”. Amb aquestes paraules definia el responsable de l’associació cultural Camí
Ral 39, Giuseppe d’Amico, el que ha estat la IV Trobada de Jazz que se celebra a
Caldes d’Estrac.

Cal destacar que també va fer una menció especial a les caldenques Duna Rodríguez, guanyadora del primer premi de
poesia dels Jocs Florals de Sant Vicenç de
Montalt amb el poemari Quan en la categoria de joves de 15 a 18 anys, i Paula
Muñoz, que va obtenir el primer premi
en la categoria de prosa de joves de 12 a
14 anys amb l’obra Desaparició a l’hotel
Gossington.
El regidor de l’Àrea de Joventut i cultura,
David Salvà va agrair la col·laboració de
l’Escola Bressol, l’Escola Sagrada Família i
la Biblioteca Can Milans i va felicitar a tots
els participants, animant a tothom a continuar treballant i desenvolupant la seva
creativitat. La celebració del lliurament
de premis de la fase local de la Mostra
Literària s’emmarcava dins un cap de setmana literari on també es va poder gaudir de la presentació de la guia de dones
pioneres del Maresme i d’un espectacle
familiar de dansa.

A les 20.30h, es van començar a omplir les cadires que envoltaven l’escenari, i a
les 21h, el grup A Jazz Affair Trio, format per Irene Moragas, cantant, Joan Turró,
guitarra i Xavier Gonzalez Castillejo, baix; van ser els encarregats de trencar el gel
amb una selecció de temes clàssics de Jazz.
A les 22:30h Mònica Green Sextet, el grup liderat per la coneguda cantant dels
Estats Units que viu a Barcelona, Mònica Green, va pujar a l’escenari acompanyada
per Marc Sort al saxo, Frederic Wort al teclat, Pere Foved a la bateria, Isaac Coll
al baix i Javi Mur a la guitarra elèctrica. Van interpretar coneguts temes de Rythm
and Blues, Soul i Funky.
Molts dels espectadors han definit l’actuació d’espectacular i així es va poder percebre durant el concert, on cada interpretació va ser acollida amb un gran nombre
d’aplaudiments.
David Salvà, regidor de Cultura, va destacar el fet de que en aquesta ocasió la vetllada estava inclosa dins del cicle Calderart, Cicle d’Arts Escèniques i Musicals de
Caldes d’Estrac que organitza l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Degut a l’èxit de l’espectacle, cal tenir en compte que segons Amico s’han venut
unes 240 entrades, “No serà la darrera vegada que col·laborem”.
Tant Salvà com Amico, van voler agrair als establiments: Soletico, Ca l’Adela, Caldescans i Hotel Dynamic la seva col·laboració en l’esdeveniment.
D’altra banda, també cal recordar que el pròxim 30 d’agost tindrà lloc la celebració
de la trobada de Jazz bis, de la que properament es desvetllaran els noms dels
grups participants.

L’espectacle Balla’m un llibre
tanca el cap de setmana literari
Diumenge 9 de juny a les 18h, la Sala
Cultural va acollir la proposta de dansa
interactiva Balla’m un llibre, emmarcada
dins de Calderart, Cicle d’Arts Escèniques
i Musicals de Caldes d’Estrac, amb la que
es va tancar el cap de setmana literari de
Caldes.
Pares, mares i infants van poder participar d’aquesta performance on a través
de la dansa, la música i la psicomotricitat es va barrejar literatura i arts escèniques. De la mà de la ballarina Claudia, els
participants van poder descobrir el món
secret dels llibres que van prendre vida,
transformant-se fins i tot en animals.
21

actualitat entitats ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Poesia a flor de pell en la 14a
edició del festival “Poesia i +”

Fotografies de Clack

El festival tanca deixant un empremta de qualitat en el
Maresme i un públic fidel que ja espera la propera edició

La 14a edició del festival Poesia i + va

tornar a captivar el Maresme amb una
programació de gran qualitat, on van tenir cabuda artistes consolidats i joves talents que amb el festival han tingut ocasió de donar-se a conèixer una mica més.

Segons el director del Festival Poesia i
+, Eduard Escofet, “aquest és un any de
consolidació, d’una banda per la qualitat de les propostes i el gran nivell de
tots els que han participat, però també
perquè hi ha hagut més assistència de
públic que mai”.
El festival va començar el 4 de juliol a
Canet de Mar, amb Vladivostok, el grup
format per la poeta Maria Cabrera i la
pianista Irene Fontdevila amb una proposta on la música es fon amb la poesia; i després de recòrrer Mataró, Sant
Andreu de LLavaneres, Dosrius, Alella i
Arenys de Mar, va aterrar a Caldes d’Estrac l’11 de juliol amb una intensa programació que va finalitzar el 14 de juliol
amb Tarta Relena i Rodrigo Cuevas que
van oferir un espectacle irrepetible al
Parc de Can Muntanyà.
Cal destacar que a Caldes d’Estrac es
va incloure per primera vegada un nou
escenari: la capella del Carme que va
acollir Mariona Segarra. Aquest nou
espai obeïa al desig de l’organització
d’acostar-se al patrimoni arquitectònic
del Maresme.
De fet, Escofet va destacar que l’aposta
d’aquesta edició del festival era incidir
en tres eixos claus: el talent jove i innovador que tenim més a prop, el diàleg
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de la poesia amb altres registres artístics i l’acostament al patrimoni arquitectònic del Maresme. Segons el director
aquesta fita va resultar estimulant tant
per als artistes com per als espectadors
que van seguir les novetats amb entusiasme.
Escofet també va voler subratllar el
fet de que el festival té un públic fidel
“Quan parlem de que el festival ja és un
festival consolidat, part d’aquesta fita
és deu a que tenim un públic que confia
en el criteri de la programació”. D’altra
banda, el director explica que continua
el desig d’atreure més públic i de seguir
arribant a les noves generacions: “per
això, un dels moments claus de la programació realitzada a Caldes ha estat la
intervenció dels joves poetes guanyadors del premi Francesc Garriga: Guillem Gavaldà, Maria Isern i Pol Guasch”.
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac és un
dels col·laboradors del festival. Des de
l’àrea de Cultura, el regidor David Salvà
va posar en valor la importància de la
celebració del Poesia i +, destacant la
capacitat de projectar la vila com a motor de cultura dins del panorama artístic
i, a la vegada, acostant propostes innovadores al municipi, que d’altra manera
no arribarien.

Les pintures i
fotografies d’Antoni
Taulé arriben a la
Fundació Palau
amb l’exposició
“Insula Lux”
Dissabte 7 de setembre
la Fundació oferirà la
possibilitat de participar
en una visita guiada
de l’exposició

El divendres 21 de juny la Fundació va

presentar l’exposició “Insula Lux” en una
visita reservada a la premsa, on l’artista
de Sabadell, Antoni Taulé, va parlar de
la seva obra, des de la tècnica utilitzada
on es barreja fotografia i oli, fins a les inquietuds que s’amaguen darrera de cada
quadre.

Ara, aquest 7 de setembre la Fundació
brinda a tothom l’oportunitat de participar d’una visita guiada que se celebrarà
a les 11h del matí. Segons la Fundació:
“El treball d’Antoni Taulé es considera un
enigma a resoldre; es tracta d’una obra
difícil de definir però amb un missatge
contundent i misteriós que busca constantment el diàleg amb la realitat, amb
l’alteritat, amb l’espectador”. És per això
que la visita guiada, amb entrada lliure,
serà l’ocasió ideal per debatre sobre totes
les inquietuds de l’artista.
“Insula Lux” és una mostra que reuneix
25 olis i 40 fotografies que es divideixen
en dues parts, una primera introducció a
l’obra de l’artista on les fotografies prenen el protagonisme, i una segona part
amb pintures que conformen el que s’ha
denominat com a “museu imaginari de
l’artista” on Taulé reinterpreta diferents
obres conegudes, transferint elements
claus i situant-los en un context inesperat
per a l’espectador. D’altra banda, els espectadors també tindran ocasió de gaudir del documental “Taulé, la nuit s’efface” que s’endinsa en l’univers de l’artista.
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L’Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat celebra el seu XXXIV aniversari
Més de 150 persones, entre membres

de l’agrupació de pensionistes, familiars i
veïns de Caldes d’Estrac, es van aplegar
el passat diumenge 2 de juny per celebrar
la festa anual de l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat que aquest 2019 arriba als 34 anys des de la seva fundació.
La jornada es va iniciar a les 11h del matí, a la
capella del Carme, on es va celebrar la missa
amb acompanyament d’organista i cants, i
es va lliurar l’ofrena a la Mare de Déu.
A les 12h tots els assistents es van dirigir

L’ofrena a la Mare de Déu,
la missa, el ball de sardanes
i el dinar van ser els actes
principals de la celebració
al parc Joan Maragall per participar en una
ballada de sardanes amb la cobla Canigó.
La trobada va continuar al restaurant Turó
del Sol de Sant Vicenç de Montalt, on es
va celebrar un aperitiu i un dinar que va
comptar amb la presència de l’alcaldessa
de Caldes, Rosa Pou. Durant el dinar, l’Angelina Riera i l’Esteve Torrentó van rebre

un obsequi de la Junta Directiva per ser els
socis més grans de l’Agrupació.
Per als més engrescats, la festa va continuar amb ball i música en viu, fins ben
entrada la tarda.

“La ploma de Can Milans” és una iniciativa que neix amb l’objectiu de publicar textos creatius amb Caldes d’Estrac de teló de fons. Aquest espai ha estat possible gràcies a la iniciativa de diversos 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

EL SAFAREIG DE CALDES
És dimarts. Els dimarts és el dia de rentar roba; així ho
diu la mestressa de la casa i així s’ha de fer. És de les
poques coses que no van canviar quan ella va venir a
ocupar el lloc de la mare. Així m’ho van explicar, perquè
jo, a la mare, no la vaig conèixer. Va morir donant-me
la vida. La masia va ser testimoni de dos dies sencers
de patiment fins que el silenci es va trencar amb un plor
esmorteït. El dolor va passar però la sang no s’aturava i
poc a poc la mare va morir sense haver-me abraçat.
Penso en la història del meu naixement i estranyament
enyoro el que mai no he tingut. Aquest hivern és especialment cru i anar a rentar és quasi un regal. Fa fred,
molt fred. Enfonso les mans gelades amb els dits engarrotats dins el safareig i la tebior de l’aigua s’escampa per
tot el cos. L’aigua, a la temperatura perfecta, m’abraça
les mans; tanco els ulls i aquest benestar aparta de mi el
constant desànim.
Els dimarts, mentre rento la roba i la xerrameca de les
dones es fon en l’aire i m’envolta com una remor absent;
oblido les meves tristeses. Lluny queden els dies d’escola
i de genolls pelats. Dies de jugar a l’era amb les gallines
i d’emprenyar al matxo. Dies de compartir secrets amb
la germana, que ara, un cop casada viu lluny de casa.
Amb les primeres sangs, ara ja fa cinc anys, vaig deixar

d’anar a col·legi i la meva vida es va trencar. Des de llavors, cada dia la mateixa rutina. Ocupar-me’n del pare i
de la seva esposa, de l’hort, de la casa, del menjar,.... La
meva prioritat: els altres. La meva realitat: la soledat.
Una vida gris només acolorida per la il·lusió dels dimarts.
Els dimarts del safareig.
Enfonso les mans a aquella aigua calenta i deixo que el
pensament voli lliure fins el moment més anhelat. Els
dimarts, quan torno a casa amb el cove ple, penso que
me’l trobaré. Amb la roba neta, enfilo riera amunt i espero coincidir amb aquell xicot: alt, ros, ben plantat i amb
un somriure preciós. Espero els dimarts amb ànsia; pujo
romancejant el pas i notant el pes de la roba molla. M’arreglo els cabells despentinats i m’alliso les faldilles mentre busco l’encontre amb la mirada. De lluny, endevino la
seva figura i aquella mirada tranquil·la. I al creuar-nos,
em somriu i amb veu nerviosa em diu:
– Bon dia noia, com et dius?
– Maria, em dic Maria; un nom ben senzill
– Fins dimarts Maria....
I només amb el pas dels anys tots dos sabrem que aquesta serà una il·lusió compartida que recordarem la resta
de la nostra vida.
Text: Núria Oliva Barceló
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La tercera edició de la bio-fira Aqua
Calida renova el seu compromís
amb un estil de vida basat en el
benestar, la sostenibilitat i la salut

L

a bio-fira Aqua Calida de Caldes d’Estrac es consolida amb una tercera edició
que, gràcies a una programació pensada
per a tots els públic, ha sabut atreure visitants majoritàriament del Maresme, però
també de diferents punts de Catalunya,
com Caldes de Montbui i Pals, i també
d’Espanya, com algun visitant de Tenerife
que estava passant uns dies a Catalunya.
El cap de setmana del 1 i 2 de juny, el municipi es va convertir en punt de trobada
d’iniciatives, emprenedories i activitats orientades a promocionar un nou estil de vida
basat en el benestar, la salut i la sostenibilitat. També va ser una proposta lúdica per a
tots els públics amb espectacles de dansa
com el “Un sufí per al segle XXI” a càrrec
de Burruezo & Nur Camerata, i de circ, com
el de “Passavolant... reciclant” de Tot Circ.
Tampoc hi va faltar un espai dedicat a la
gastronomia de proximitat i saludable on
es va poder gaudir d’una paella i una fideuada ecològiques.
Quaranta expositors van omplir la Riera
des de de l’esplanada del Parc Muntanyà
fins la plaça de la Vila. A més a més, des
de l’obertura de la fira, a les 16h del dissabte, fins el seu tancament, a les 15h del
diumenge, es van dur a terme diferents
activitats pensades per famílies, joves,
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grans i petits, amb certa inquietud per
acostar-se al món bio, com el taller de samarretes ecològiques, les activitats amb
patinets i monocicles elèctrics, o el taller
d’instruments musicals, un taller de papiroflèxia, i fins i tot una demostració de
com obtenir energia a partir del contrast
entre l’aigua calenta i l’aigu a freda.
Disciplines com el ioga, el ioga nidra o
el body balance van estar presents a la
bio-fira amb sessions de grup i demostracions obertes a tothom qui volgués
conèixer els beneficis que aporten a la
vida quotidiana. Cal destacar també el
tastets de massatges que es van oferir
lliurement durant tot el cap de setmana
als Jardins de la Bassa.
Així, un altre dels reclams de la fira ha estat l’Espai D’Àgores on es van acollir conferències de petit format que en aquesta
edició han aprofundit en els conceptes de
sobirania alimentària, econòmica, personal i energètica, fent també un reflexió
sobre el feminisme com a clau per a la
transformació social. D’aquesta manera
hem pogut gaudir d’intervencions tant
interessants com les d’Arcadi Oliveres,
economista i activista pacifista, en una
ponència realitzada un dia abans d’iniciar
la fira, Oriol Costa, director d’EcoRegió,

Les sobiranies personal,
alimentària, energètica i
econòmica van ser alguns
dels conceptes clau en els
que es va aprofundir a
l’espai d’Àgores situat al bell
mig de la Riera de Caldes
Pep Riera, de Pagesos per la República,
Gabi Susanna, de la Plataforma Aprofitament Alimentari, Nacho Peres, agricultor
biodinàmica, Sandra Campos, productora
del Ghee de Caldes, Roger Soler, fundador del Petit Blané, Carolina Domínguez,
de l’ERA, Jordi Salicrú, enginyer agrícola,
Ibèria Soler, Gabriela Rodríguez, professora de Dret a la UAB o Mònica Navarro,
directora de Rels Ioga de Caldes, entre
d’altres ponents.
Des de la regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Òscar Baró va agrair la implicació de tots els que van fer possible la
fira “volem donar les gràcies als més 40
expositors i col·laboradors que han fet
possible la tercera edició de la bio-fira
Aqua Calida celebrada aquest passat cap
de setmana, i especialment a CatPatrimoni, Ecoregió, Espai del Silenci, els tècnics
i premsa de l’ajuntament, la brigada municipal i la policia local. Ha estat una biofira que hem creat entre moltes entitats,
establiments privats i convilatans des de
fa molts mesos, i n’estem molt satisfets
amb els resultats. Anem prenent nota de
tots els suggeriments i propostes de millora que anem rebent i seguirem treballant amb il·lusió en la quarta edició de la
bio-fira, que desitgem es vagi consolidant
i esdevingui una cita imprescindible pels
amants de l’estil de vida basat en el benestar, la salut, el termalisme, la gastronomia saludable i la sostenibilitat. Seguim!”.
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Les edicions d’estiu
del Tapes i Música
al Mercat Municipal
tornen a ser un
gran reclam entre
els veïns de Caldes
El Mercat Municipal amb el
suport de l’Àrea de Promoció
Econòmica està treballant
ja en la planificació de
les properes edicions

L

es edicions d’estiu de la Nit de tapes
i música al Mercat Municipal, celebrades
el 29 de juny i el 10 d’agost, han tornat a
ser un èxit de participació entre els veïns
i veïnes de Caldes i de municipis propers.

La Nit de Tapes i Música al Mercat Municipal és una aposta de l’Àrea de Promoció Econòmica en col·laboració amb el
Mercat Municipal que es va iniciar al 2016
amb l’objectiu d’impulsar el comerç i els

productes dels restauradors de Caldes, i
crear noves sinèrgies entre tots els participants.
Una vegada més, la iniciativa ha complert
amb l’objectiu principal de promocionar
el comerç local i de quilòmetre zero entre
els veïns de Caldes i la comarca i també
de donar a conèixer el producte fresc del
mercat a aquells que, per motius laborals,
no poden fer-hi la compra a diàri.

Un cop més els grans protagonistes de
la vetllada van ser la música i la gastronomia. A les 20h el Mercat Municipal va
obrir les portes amb una variada oferta
de tapes a partir d’1 euro. En aquesta
ocasió els participants van ser la Carnisseria Anna Solà, Peixateria La Xarxa,
Verdures Mercè, Can Zibra i Soletico.
El 29 de juny van comptar amb les vibracions del DJ. Fidel que va fer una sessió en directe al Carreró, mentre que el
10 d’agost va ser el DJ Jordi l’encarregat
d’amenitzar la vetllada.
Cal destacar que el 10 d’agost la Nit de Tapes i Música es va complementar amb una
fira amb productes variats: des d’artesanies, bijuteria, roba, i tot tipus d’embotits. La
fira es va situar a la Riera durant tot el dia,
perquè tothom la pogués gaudir.
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Bona acollida a la iniciativa dels dijous
d’animació infantil al parc Joan Maragall

D

L’activitat es va celebrar
tots els dijous de juliol
i agost del 2019

urant els mesos de juliol i agost, els
dijous han pres un protagonisme especial
al Parc Joan Maragall. I és que cada dijous a partir de les 19h les famílies van
poder gaudir de diferents tipus d’animació infantil. Així, alguns dijous van venir
a saludar alguns personatges de Disney,
mentre que altres es va instal·lar un brau
mecànic, es van fer tallers de pintacares,
els infants van poder gaudir de jocs gegants i fins i tot van pujar a un trenet per
recòrrer tot el parc.
Des de Promoció Econòmica i Comerç es
destaca que un dels objectius de l’activitat era promocionar i dinamitzar l’oferta
dels establiments comercials de la zona.
I és per això que l’Ajuntament es va implicar amb la iniciativa proposada des
d’Atraccions Caldetes, Frankfurt de Caldetes i La Quadra del Mar. “Els resultats
han estat més que positius i ja s’estan
preparant noves accions de cara al proper
estiu”, va afirmar el regidor de Promoció
Econòmica i Comerç, Freddy Freixas.

PROPOSTES COMERCIALS

ÀGAPE és tota
una declaració
d’intencions:
T’ofereix diferents espais per a diferents activitats, els quals pots combinar
a la teva manera:
-Espai de Treball, Coworking:
Si necessites un lloc on treballar, un
espai càlid on reunir-te amb els teus
clients i establir col·laboracions professionals, aquest es el teu lloc.
-Sala Polivalent:
Pot ser una aula d’estudi per a joves, reunions d’empresa, conferències…
-Les golfes:
Espai adequat per a ioga, dansa, ballet
per a adults, txi-kung i altres disciplines.
-La Cova:
Un espai per meditar o celebrar un sopar molt especial.
-Sala principal, biblioteca:
On fer un cafè, escriure , sentir música o
llegir relaxadament.
Adreça: Carrer de la Santema, 2 - Caldes d’Estrac
Web: agapecaldetes.es
Contacte: info@agapecaldetes.es
Instagram: agapecaldetes
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També tens la possibilitat de rebre cursos, conferències, monogràfics i col·
loquis impartits per a professionals del
món de la cultura, l’espiritualitat, l’art i
l’empresa.
Les propostes que tenim per aquest trimestre són molt especials:
· Cursos d’història com la ruta de la seda
i sufisme.
· Tallers de cuina japonesa o com fer pa
sense gluten.
· Introducció a l’ayurveda amb la Fernanda Montoya que ens presentarà el seu
llibre.
· Cicles d’espiritualitat amb la Mercedes,
i de nutrició amb l’Isabel Lorenzo.
· També farem tallers de pintura amb el
Xavier Bartumeus mentre prenem una
copa de vi al “paint nite”.
· Per últim, potser tindrem alguna sorpresa amb sonrisas de bombay i els
nostres estimats col·laboradors!
mocionar el teu comerç
Si estàs interessat a pro a’t en contacte amb
al butlletí municipal, pos reça electrònica:
nosaltres a través de l’ad

premsa@caldetes.cat

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

Patinatge artístic

Carla Escrich
aconsegueix el
bronze en el Mundial
de Patinatge Artístic
celebrat a Barcelona
La patinadora del CPA Caldes d´Estrac va
realitzar el disc curt el dijous 11 de juliol
i el disc llarg el dissabte 13 de juliol

C

arla Escrich ha guanyat la medalla de bronze al Mundial de Patinatge Artístic que s’ha celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona el
passat cap de setmana. La patinadora del CPA Caldes d’Estrac havia
aconseguit la tercera plaça en el programa curt, una posició que va
revalidar amb un brillant programa llarg inspirat en Joana d’Arc. Escrich
va aconseguir una puntuació total de 144.06 punts amb la que ha pujat
al podi, juntament amb Rebecca Tarlazzi, que va aconseguir un total de
167,07 punts, i Letizia Ghiroldi, que va arribar als 165,17 punts.
Des del CPA Caldes d’Estrac s’ha volgut posar en valor l’esforç i la feina
realitzada per la patinadora i el seu entrenador, Albert Trilla: “volem
felicitar a la patinadora per aquesta merescudíssima 3a posició, i agrair
a tot l’equip tècnic, en especial a Albert Trilla per aquesta fita aconseguida i encoratjar-vos a continuar treballant així”.

Per la seva banda, Escrich ha valorat molt positivament aquesta tercera
posició: “tot i que crec que ho podia haver fet millor i sortir més satisfeta de la competició, estic molt contenta d’haver assolit la tercera posició
al mundial que era una de les meves fites”. Respecte a la temporada,
Escrich ha afirmat que “ha estat molt positiva. Tot i que aquest any hem
tingut la dificultat de que s’han ajuntat una mica les dues temporades, hem entrenat molt, i ha estat una alegria haver aconseguit el títol
de Campiona d’Espanya i tercera del Mundial”. La patinadora ha volgut
destacar també el fet de que sovint es posa èmfasis en el resultat “però
realment una de les coses més valuoses és el camí que fas fins arribar”.
Escrich gaudeix ara d’uns dies de descans, tot i que de seguida començarà a preparar-se per l’Europeu que tindrà lloc a finals d’agost.

Vòlei

Nous reptes per a una
nova temporada
A

Es forma un equip mixt de volei i s’activen
les pistes de volei platja durant tot l’any

quest any el volei a Caldes continuarà com fins ara amb un equip
a l’escola representant-la així com a Caldes d’Estrac. També s’està formant un equip mixt de majors de 30 anys per a totes i tots els caldetencs que hi vulguin formar part.
Com a novetat cal destacar que a la platja dels Tres Micos, just davant
de les grades de fusta hi ha dues pistes de volei platja i que durant tot
l’any estaran actives per participar en aquest esport i en grups organitzats.
El fet que estiguin a sota els focus farà possible jugar durant tot l’any,
sigui matí o tarda. S’anima a tothom a participar. Els interessats poden
contactar en aquesta adreça: juntavolei@ gmail.com

PETANCA

El Club de Petanca celebra
amb èxit el 39è Torneig
Infantil de petanca
D

El dissabte 24 d’agost 36 infants van participar
en el tradicional torneig de Festa Major

issabte 24 d’agost a la tarda, les pistes municipals van acollir el tradicional torneig infantil de petanca que aquest any arriba a la 39a edició
i on van participar 36 jugadors. Finalitzada la competició es van lliurar
els premis: una bossa d’obsequis per a tots els participants i una medalla i copes per als primers classificats. Els guanyadors en aquesta edició
han estat Josaida, Isona i Lucas. En segon lloc han quedat el Mario i
el Marc, i en tercer lloc el Fabio, la Raquel i l’Emma. L’alcaldessa de
Caldes, Rosa Pou, el regidor d’Esports, Joan Baró, i el regidor de Junts
per Caldes, Joaquim Arnó, van ser els encarregats de lliurar els premis.
Recordem que el proper diumenge 1 de setembre a partir de les 10h el
Club de Petanca celebrarà el Torneig de petanca de la categoria sènior
que també tindrà lloc a les pistes municipals de petanca. Tothom està
convidat a seguir les partides en directe!
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L’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, el regidor d’Hisenda, Promoció

El delegat territorial del
Govern de la Generalitat, Juli
Fernández, visita Caldes

Econòmica i Turisme, Òscar Baró, la regidora d’Acció Social, Laura
Aloy, i el regidor de Serveis Urbans i Via Pública, Joan Baró, van rebre
aquest dilluns 25 de juny al matí la visita del delegat territorial del
Govern de la Generalitat, Juli Fernández. Una trobada que forma part
del programa de treball del delegat per conèixer directament l’actualitat territorial de la demarcació de Barcelona.

La visita va començar amb una reunió de treball on es va tractar els
temes prioritaris de la vila. Entre d’altres qüestions hi havia l’embussament de la Riera, que necessita una inversió per a una correcta
circulació de l’aigua, i que tot i haver estat aprovada als pressupostos
generals de la Generalitat des del 2017, segons va explicar Joan Baró,
encara no s’hi ha dedicat els recursos necessaris des de la Generalitat
per dur-lo a terme.
Un altre dels temes tractats va ser el de les deficiències del cementiri. En aquest punt, Pou va destacar que, tot i les inversions municipals, rendeix al 50%. L’Alcaldessa va subratllar el projecte de reforma
proposat des de la Diputació, on les tasques es divideixen per fases,
de manera que es pot dur a terme a mida que arribi el finançament.
L’habitatge va ser una de les qüestions rellevants de la reunió. Laura
Aloy, va voler destacar que quan es produeix un desnonament l’activació de la mesa d’emergència triga massa en efectuar-se, ja que
s’ha d’esperar a que surti una sentència judicial i això pot trigar més
d’un any. La qual cosa dificulta encara més la situació dels desnonats.
Fernández, va prendre nota de totes les demandes, oferint eines de
treball i dibuixant possibles línies d’acció a desenvolupar i fent seu el
compromís de millorar cadascuna de les qüestions tractades.
Un cop finalitzada la reunió, el delegat va signar el llibre d’honor i tot
seguit van realitzar un recorregut per la Riera.

Durant la reunió de treball es van posar damunt la taula qüestions cabdals de Caldes com l’embussament de la Riera, les deficiències del Cementiri, i la manca de pisos derivats de la mesa
d’emergència

L’Apunt
econòmic

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

Pou va valorar la trobada de forma positiva: “Hem pogut exposar
totes les qüestions rellevants de Caldes, incidint en aquelles que necessiten millora com el Cementiri o l’embossament de la Riera, i el
Delegat s’ha mostrat actiu i compromès amb tot el que hem exposat.
Esperem que ben aviat tinguem un retorn positiu”.

a 29/08/16:

3.767.389,16 €
290.597,57 €

a 23/07/18:

a 23/08/19

3.199.521,43 € 2.830.886,37 €

2.156.938,36 €

a 28/08/17

272.440,05 €

651.437,42 €

2.420.264,98 €

2.542.171,45

€

3.328.516,03 €

2.379.683,22 €

1.821.671,14 €

2.014.737,19

€

2.827.903,55 €

1.927.463,79 €

226.062,73 €

176.256,14

€

97.999,86 €

93.945,01 €

25.316,08 €
347.215,03 €

14.349,61 €
336.828,51 €

22.886,32 €
379.726,30 €

18.734,91 €
339.539,51 €

710.179,15 €

Cal destacar que els pics dels imports en “deutors” coincideix amb el moment de la comptabilització dels impostos i taxes de l’any, i que els
pendents de cobrament a dia d’avui estan molts d’ells en període de recaptació voluntària.
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DESTAQUEM...
Del 2 de novembre al 21 de desembre de 2019
A la Biblioteca Can Milans, C/Església, 6

Para Helga
Birgisso BERGSVEINN
(NOVEL·LA)
Barcelona: Lumen, 2019.
Bjarni escribe su respuesta
tardía a la carta que Helga,
la mujer por la que sintió
un amor imposible, ilícito
y apasionado, le envió en su
juventud invitándole a dejar

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA
A càrrec de Francesc Hernández

En el marc del cicle Calderart, que proposa activitats culturals a
Caldes, la biblioteca Can Milans posa en marxa, de nou, el taller
d’escriptura creativa on explorarem les condicions que
afavoreixen la imaginació, la fantasia i la creativitat a l’hora
d’escriure i on mirarem de trobar el nostre estil personal. Les
sessions es duran a terme els dissabtes de 10:30h a 13h.
Els dies: 2, 9, 23 i 30 de novembre, 21 de desembre (tancament).
Cal inscripció prèvia. De l’1 al 31 d’octubre. Places limitades
Tindran prioritat aquelles persones que no hagin realitzat amb
anterioritat el taller d’escriptura creativa a la biblioteca.
Us hi esperem!

por ella a su esposa y su casa
en Hörgárhreppur. Desde la ventana de la habitación con vistas a la
granja en la que vivía Helga con su marido, Bjarni encuentra fuerzas
para explicarle los motivos de su rechazo y, mientras escribe, en su
memoria renace todo un mundo rural, una vida sencilla dedicada al
pastoreo y atenta a la poesía de la naturaleza en Islandia, pero sobre
todo atormentada por el anhelo del cuerpo y la sensualidad de Helga.

activitatsalaFundacióPalau ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Seguim treballant

EL PARADIGMA COMUNITARI

Seguim treballant. Després de les eleccions i el Ple de constitució ha arribat
el Ple del cartipàs, on hi ha hagut una
reorganització de les Àrees i alguns
assumim reptes nous. Un mes i mig no
ens permet ser herois. Encara no ens
hem aturat tot i ser a les portes d’acabar l’estiu, però cada nou aprenentatge,
cada nou objectiu, necessita un temps.
Tenim al davant un munt de reptes i un
mandat sencer per donar-hi resposta.
Rebem constantment reivindicacions
antigues. Molt antigues. Amb la pressa
del que no pot més. I anem resolent,
i anem avançant. Tal com ho hem fet
els darrers tres anys. Però venim de
dues convocatòries electorals que
no ens han posat fàcil el dia a dia,
administrativament parlant. El dia a dia
a l’administració és un gran desconegut
per a la ciutadania. Donem cap a temes
que no imaginaríeu mai. Nosaltres tampoc ens ho imaginàvem quan vam voler
començar el joc polític del que formem
part. En coneixíem alguns aspectes i
sabíem on érem a nivell municipal, i
què volíem canviar, i també on volíem
arribar a nivell nacional... però hi ha
un dia a dia que és el gran desconegut
per tots. El que se’t menja el temps i
l’energia. El devorador d’hores. El de la
urgència que pren terreny a l’essencial.
Tenim les nostres prioritats, i algunes
han de quedar resoltes el més aviat
millor. Sabem de carrers pels que calen
actuacions urgents, sabem de voreres
malmeses, de reivindicacions relacionades amb empreses externes, de l’estat
del cementiri, dels camins escolars,
de les màquines de la zona blava, de
tot allò que ens feu arribar per linea
verde, per e-mail, per instància, per
Messenger, per Whats App, també a
nivell particular... Si tinguéssim més
recursos potser s’hauria pogut resoldre
els problemes de dècades en tres anys.
Però no és el cas. Anem treballant i gestionant a mesura que ens ho permeten
les nostres possibilitats i els recursos
econòmics (el pagament de 600.000€
de deute anuals segueix essent la nostra
desoladora realitat) i a mesura que les
reivindicacions van arribant. Perquè
tres anys després segueixen arribant
reivindicacions antigues, que ens
obliguen a submergir-nos en expedients
dels anys vuitanta, o de més enrere,
que cal estudiar en profunditat abans
de poder respondre i resoldre res .
Seguirem treballant per donar
solució a tot allò que va arribant i
a tot allò que sabem com a tasca
pendent. Però encara que sembli
mentida, necessiten més temps.

Adaptar els sistemes de serveis públics
a una demanda en augment i en procés
d’heterogeneïtzació requereix un esforç
d’innovació, i de l’articulació d’una
nova relació entre el sector públic i la
ciutadania. Ens cal doncs passar d’un
model jeràrquic, transaccional i reactiu
a un model col·laboratiu, de poder
compartit i preventiu. Aquest repte
coincideix en un moment d’auge de
l’interès ciutadà per empoderar-se i
d’aparició de noves eines participatives
mitjançant les noves tecnologies, un
context molt favorable per impulsar
aquesta transformació. Però per
aprofitar aquesta energia ciutadana cal
modificar els sistemes de governança
i els criteris d’organització de les
administracions locals a fi i efecte de
facilitar l’empoderament de les comunitats: dotar-les de capacitat de decisió
i d’autogestió; dotar de recursos a les
comunitats: no només amb capacitat
de decisió sobre algunes partides pressupostàries sinó fins i tot transferint-los
fonts de finançament pròpies; crear una
cultura de col·laboració: tant a l’interior
de la mateixa estructura administrativa com entre les organitzacions
comunitàries; obrir els processos de
presa de decisions als actors locals;
i fer les organitzacions comunitàries
corresponsables en la prestació de
serveis sota diverses fórmules.
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Això exigeix, també, un canvi de rol
dels càrrecs electes, l’adopció de
mesures per fer al màxim de plurals
els mecanismes de cooperació (evitant
la seva “captura” per part dels col·
lectius tradicionalment més actius).
Exemples com ara les Assemblees ciutadanes per debatre sobre problemes
locals de Gdansk (Polònia), els Consells
Ciutadans de Vorarlberg (Àustria), la
flexibilització i l’increment de l’autonomia en la prestació de servei per part
dels assistents socials per poder-se
adequar a les necessitats dels usuaris
a Rutland (Regne Unit), el projecte de
col·laboració entre diverses institucions
locals (escoles, hospitals, restaurants,
ONGs, etc.) per combatre l’obesitat a
Somerville (Estats Units) o l’adopció de
mesures proactives d’ajuda i d’assistència social (en lloc de sancionadores)
quan es detecta una família que no pot
pagar els impostos municipals a Gateshead (Regne Unit), demostren l’enorme
potencial d’aquest nou paradigma.

A les portes d’una nova edició

de la nostra Festa Major volem
aprofitar aquestes línies per agrair a
totes les Entitats, Associacions, Clubs,
restauradors, professionals i botiguers
de la nostra vila la seva col·laboració
i dedicació envers la nostra Festa, i
a totes les veïnes i veïns de Caldes
us volem agrair també per endavant
la vostra assistència i participació
en tots els actes; fets i actituds que
fan possible que puguem celebrar
una vegada més la nostra Festa
Major. Gràcies i de ben segur que
ens trobarem gaudint de la Festa!
Ara però, i seguint amb la temàtica de la
nostra Festa Major, no podem deixar de
dir que, una vegada més, des dels partits polítics que governen la nostra vila
se’ns ha menyspreat o, per dir-ho més
suaument, s’han oblidat de nosaltres.
En el Ple del passat mes de Juliol els
governants del nostre poble varen
anunciar que durant els dies de Festa
Major ens visitaria una delegació de
Castelfranco Piandiscò, poble agermanat amb Caldes d’Estrac, i que per tal de
coordinar aquesta visita es convocaria
a una reunió a tots els partits polítics
que conformem el nostre Ajuntament.
Doncs bé, des de Junts per Caldes
hem de dir i denunciar que no se’ns ha
tingut en compte alhora de programar
aquesta visita. Sabem que la reunió
es va celebrar, però no hi vàrem ser,
perquè no se’ns hi va convidar.
Ja fa tres mesos que es varen celebrar
les eleccions municipals i des de Junts
per Caldes, conscients del resultat
obtingut, vàrem posar-nos a disposició
d’ERC per tal de colaborar en tot allò
que suposés una millora per la nostra
vila. Sempre hem estat disposats a
treballar en conjunció amb la resta de
forces polítiques per tirar endavant
el nostre poble, no obstant, tot i que
de cara a la galeria l’actitud de l’equip
de govern és la de comptar amb
nosaltres, i així ho varen transmetre
en el passat Ple, la veritat és que
no ens tenen en compte per res.
Considerem que la visita de la delegació
de Castelfranco Piandiscò va més enllà
d’un o dos partits polítics. Considerem que hi hem de ser tots presents,
perquè no podem oblidar que la resta
de partits polítics també representem
als habitants de Caldes d’Estrac, i el fet
d’excloure’ns d’actes com aquests determinen un menyspreu cap a nosaltres,
com a partit polític i cap als nostres
votants, també veïns de la nostra vila.
Esperem que accions com aquesta no es
tornin a repetir i que l’equip de govern
tingui en compte a les persones que
representem i, sobretot, que l’equip
de govern compleixi amb allò que diu
en públic i actui en conseqüència.
I després ens parlen de mà
estesa i de respecte...

SALUTACIÓ
GENT D’ESTRAC escriu per primera
vegada al PORTADA i ho fa perquè
els resultats electorals del passat 28
d’abril l’hi varen atorgar representació a l’Ajuntament. Albert Batlle
n’és el regidor portaveu. Agraïm
sincerament la confiança dipositada.
GENT D’ESTRAC és un partit nou, plural
i transversal, però sobretot local i
independent. Sense dependència econòmica ni ideològica, perquè no l’empara cap partit tradicional. No te més
compromisos que els que ha adquirit
amb Caldes. Vol un poble pròsper, sostenible i eficient i un ajuntament eficaç
i transparent, com segurament desitja
la majoria de caldencs i caldenques.
Després del Ple de constitució (15J), ja es
pot dir que GdE no és govern, però que
tampoc és oposició. Hi és per compromís i per sumar i no restar. Ha vingut a
ajudar i no a entorpir. Ho diuen les pròpies paraules. Ajuntament va d’ajuntar,
oposició ve d’oposar. Clarament, Gent
d’Estrac es decanta per la primera opció. És ajuntament i com tal, actuarà !.
Ja es va veure al Ple de juliol. GdE va
preguntar sobre el (mal) funcionament
dels parquímetres que ja ha costat
més de 30mil €/any de pèrdues (dit
pel propi Govern Municipal) i sobre la
mancança de vehicle de salvament a
les platges de Caldes que pot significar
un greu problema en cas de necessitat.
També va demanar que es concreti
el Pla de Actuació dels partits que
han format govern (ERC-PSC), que
es reforci la participació ciutadana
a la redacció del nou Pla General, i
que tots els Grups participin en els
tribunals de contractació i selecció de
personal, entre d’altres qüestions.
I tot això no ho va fer només pensant
en la possible crítica a l’acció de
govern, sinó amb la intenció de
parlar-ne per a trobar-hi solució,
perquè eren i són, qüestions que
preocupen a no pocs conciutadans/es.
Per més informació es pot consultar el facebook i el web
de GdE o enviar un mail.

https://www.facebook.
com/GentEstrac
http://entitats.caldetes.cat/Gendestrac
correu: gentdestrac@gmail.com

AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE SETEMBRE 2019

SETEMBRE

1

Diumenge

A les 10 matí a les Pistes
Municipals de Petanca
Torneig de petanca de
Festa Major Sènior
Organitza: Club Petanca
Caldes
A les 11 matí a la Platja del
Varador
Gimkana infantil
solidària
Organitza: Creu Roja
Cal col·laborar amb 1kg de
menjar per al Banc d’Aliments
A les 10 nit al Parc Joan
Maragall
Cantada d’havaneres +
rom cremat
Col·labora: Associació de
Pescadors de Caldes d’Estrac

6

Divendres

A les 6 tarda (El recorregut
comença a la Plaça de les
Barques)
Cerca-brindis amb
Always drinking
marching band
A les 8 tarda a la Plaça de
la vila
Pregó – brindis de Festa
Major
Col·labora: Club de Patinatge
Artístic de Caldes d’Estrac
A les 9 vespre a la Riera
(des de la Plaça de la Vila al
Safareig)
Sopar Popular
A les 12 nit a l’Esplanada Can
Muntanyà
Ball i festa Loca Histeria
+ DJ’s The Almax Brothers
Col·labora: Associació Amics
del Teatre

7

Dissabte

A les 11 matí a l’Esplanada de
Can Muntanyà
Escumada-xeringada

D’11 a 2 migdia al Carrer
Santema
Tobogan d’aigua infinit
A les 11 matí a la Fundació
Palau
Visita guiada de
l’exposició ‘Insula Lux.
Antoni Taulé’
Entrada lliure
Organitza: Fundació Palau
A les 5 tarda a la Plaça del
Molí
plantada de gegants
A les 6 tarda. Sortida de la
Plaça del Molí
Cercavila de gegants
I tot seguit Ballada de
tots els gegants a la
Plaça de les Barques
Organitza: Colla de Geganters
i Grallers de Caldes d’Estrac

A les 6 tarda a l’Esplanada Can
Muntanyà
Espectacle familiar-circ
de carrer “vintage”
Companyia Circo Los
A les 10 nit. Sortida Plaça de
les barques
Espectacle pirotècnic i
correfoc
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac amb la Colla
de Diables d’Estrac
En acabar el correfoc a la
Plaça de la Vila...
Cremada de l’Ajuntament
i ruixada
A 2/4 d’1 matinada a
l’Esplanada de Can Muntanyà
Nit dels fogalls Tapeo
amb Sound System + Dj Ricky
Vives

11

Dimecres

A les 11 matí a la Pèrgola del
Parc Muntanyà
Recepció i ofrena floral
en motiu de la Diada
Nacional de Catalunya
Tot seguit
Vermut popular

25

Dimecres

A les 5 tarda al Casal d’Avis
Taller
intergeneracional de
noves tecnologies
Entrada lliure.
Organitza: Ajuntament Caldes
d’Estrac

27

Divendres

28

Dissabte

A les 7 tarda a la Sala Cultural
Reunió de preparació
del 8è centenari de la
Fundació de Caldes.
Organitza: Comissió de
preparació del 8è Centenari
de Caldes

A les 11 matí a la Biblioteca
Can Milans
BIBLIOLAB/ Taller de
creació poètica
“Des Brossa’m”
Activitat per a adults
Organitza: Biblioteca Can
Milans

A les 8 tarda a l’Esplanada de
Can Muntanyà
Concert de Festa Major
amb l’Orquestra Selvatana
A les 11 nit al Parc Joan
Maragall
Barrakaldes
Organitza: Àrea de Joventut
A les 12 nit a l’Esplanada de
Can Muntanyà
Ball de gala de Festa
Major
amb l’Orquestra Selvatana

8

Diumenge

A les 10 matí.
repicada de campanes en
honor a la Mare de Déu
del Remei i missa solemne
A 2/4 de 12 matí a la Parròquia
Santa Maria
Missa solemne
I tot seguit
Ofrena floral a la Mare
de Déu del Remei a la
Capelleta del Remei
Organitza: Parròquia de Santa
Maria
A continuació a la Sala
Cultural
Vermut de festa Major

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
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Marta Amatller Xampeny,
Presidenta de l’AMPA de l’Escola Sagrada Família

Actualment l’AMPA està formada per dotze voluntaris que col·laboren impulsats per

un mateix objectiu: fer de l’Escola Sagrada Família la millor opció educativa, tot apostant per un aprenentatge que es desenvolupi tant a dins com fora de les aules.
La Marta Amatller fa 10 mesos que és presidenta de l’AMPA de l’Escola Sagrada Família
i avui ens explica algunes de les fites, somnis i reivindicacions de l’associació.
delegada l’organització de les activitats extraescolars i el Casal d’Estiu. De la proposta
en destacaria la diversitat de propostes,
l’ambient relaxat i participatiu i la il·lusió
dels professionals que hi ha al darrere.
Com va sorgir una proposta tan original
com és la de l’Escola mou Caldes?
Quan jo vaig arribar a l’escola i a l’AMPA
l’Escola mou Caldes ja existia i ho organitzaven la Karolien Coopman i la Cristina
Cremades. Aquest ha estat el primer any
en que des de l’AMPA també ens hi hem
implicat i ho hem fet conjuntament.

Què et va impulsar a formar-hi part?
El desig de participar activament en
la comunitat educativa i treballar per
millorar l’escola on va el meu fill.
Quantes persones formen part de l’entitat?
12
Quins són els objectius que voleu assolir?
L’objectiu general és representar els pares
i mares de l’escola i contribuir a la millora de l’escola juntament amb la resta de
la comunitat educativa. A partir d’aquí,
els objectius van variant en funció de les
necessitats que van sorgint: el projecte de la cuina, el camí escolar, el pati...
Quines són les principals
activitats de l’entitat?
Representar als pares i mares de l’escola a la comunitat educativa, gestionar el
menjador, les activitats extraescolars i el
casal d’estiu, organitzar activitats lúdiques
on hi participa tota la comunitat educativa com la pedalada, la festa de final i inici
de curs, el túnel del terror, participar a les
comissions i al consell escolar, aconseguir
recursos per poder invertir a l’escola i participar en tots aquells projectes que considerem importants per l’escola com poden
ser el camí escolar, el projecte del pati...
Què destacaries de la vostra
proposta de Casal d’Estiu?
La proposta de Casal d’Estiu ha estat organitzada per Lleure 3D que és en qui tenim

Nom de l’associació:
AMPA CEIP Sagrada Família Caldes d’Estrac
Telèfon de contacte: 661303545
Adreça electrònica: ampa.s.familia@gmail.com
Adreça postal: C/Major, 50 Caldes d’Estrac
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Quina història s’amaga darrera
el pati de l’escola? Explica el
projecte que teniu per al pati.
Darrera del pati no s’hi amaga cap història,
que jo sàpiga. El projecte del pati és una
iniciativa de l’escola que s’emmarca dins del
projecte educatiu i del procés d’innovació
i canvi vinculat a Nova Escola 21. A través
de l’AMPA vam aconseguir una subvenció
de la Diputació de Barcelona que ens ha
permès iniciar el projecte. Participem en
una comissió formada per membres de
l’AMPA, mestres i un representant de
l’Ajuntament, l’objectiu de la qual és definir
i materialitzar la transformació del pati. El
projecte no està definit sinó que, juntament
amb una especialista en aquests tipus de
transformacions, anem observant què

el 60% de les famílies. Això vol dir que no
podem arribar allà on ens agradaria i que
hi ha molts fronts que no podem cobrir.
Com definiries l’Escola de Caldes?
Per a mi és una escola molt familiar, amb
una mida molt humana on la mirada es
focalitza cap els alumnes. També és una
escola compromesa en el procés de canvi
educatiu. Considero de gran importància
que hi hagi aquesta voluntat de canvi, tot i
que sigui un camí llarg i a vegades incert.
Què destacaries de l’Escola?
El mateix d’abans i la gran importància
que es dona a la música i a l’art. També
l’estreta col·laboració entre AMPA, Escola i Ajuntament que permet que ens
podem plantejar objectius conjunts ambiciosos tot i ser una escola petita.
Alguna reivindicació?
Sí, m’agradaria reivindicar la gran importància que suposa que les famílies s’impliquin
amb l’escola i l’AMPA tant pagant la quota
de soci que son 30€ anuals per família,
com participant en la mesura de les seves
possibilitats, assistint a les assemblees i implicant-se en les decisions que es prenen.
Algun aspecte a millorar?
Moltíssims. Hi ha molta feina a fer en molts
àmbits. Sempre hi ha coses a millorar.
Què és el que més t’agrada
d’aquesta entitat?
La il·lusió de la gent que la forma i l’oportunitat de treballar en equip junt amb l’Escola
i l’Ajuntament per assolir reptes que millorin
l’experiència escolar dels nostres fills i filles.

funciona i què no, on hi ha conflictes, què
volen els alumnes, etc... i anem fent accions
dirigides cap a aquesta transformació.
Amb quines dificultats us
trobeu en el dia a dia?
La principal dificultat és la manca de recursos, tant econòmics com humans. En una
escola on hi ha 200 alumnes, l’AMPA està
formada per 12 persones i paguen la quota

Quines són les principals fites que
consideres que s’han aconseguit?
La cohesió entre AMPA, Escola i Ajuntament, poder fer realitat la cuina de
l’escola i haver iniciat el procés de transformació del pati. També hem aconseguit que moltes més famílies que abans
siguin sòcies i participin, tot i que encara
estem lluny del que ens agradaria.
Un desig de futur per a l’entitat.
Que cada nou curs hi participi més gent i continuar il·lusionats en els projectes que tenim.

