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Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat que s’obté 
de paper vell o residual. Aquest paper garanteix que com 
a mínim conté el 90% en pes de fibres de recuperació i, a 
més, s’ha elaborat sense utilitzar clor en el procés de deco-
loració de la pasta. D’altra banda, la tinta utilitzada no porta 
olis minerals i està composada per materials reciclables i no 
contaminants. PORTADA és una publicació editada pel Ser-
vei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es 
distribueix de forma gratuïta. Si detecteu qualsevol anoma-
lia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb 
l’Ajuntament (937 910 005)
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Encarem l’últim mes d’aquest any de tantes eleccions i canvis en l’àmbit estatal i municipal. 
Fa 6 mesos del nou mandat a Caldes i l’equip de govern tenim molts projectes en marxa i de 
nous per a aquest proper 2020, dels quals en tindreu detalls ben aviat, ja que a primers de 
desembre farem el Ple municipal per a l’aprovació del pressupost del Consistori per al nou any.
En aquest butlletí heu pogut veure una portada que mostra una de les cares menys amables 
de la realitat que vivim, com és l’incivisme que no ens podem cansar de combatre. Tots volem 
uns espais lliures d’escombraries, i tots hi tenim la nostra part de responsabilitat. Les brigades 
de neteja fan molta feina però ja sabem allò que no és més net qui més neteja sinó qui menys 
embruta. L’equip de govern treballem i treballarem per tenir un servei de neteja el més eficient 
possible en totes les àrees de la nostra vila, però necessitem també la màxima col·laboració 
per tal d’evitar actes incívics d’una minoria i que els convilatans denunciem aquestes situaci-
ons quan les veiem, com pot ser un mal reciclatge, l’abandonament a la via pública de residus 
voluminosos, excrements d’animals domèstics o burilles de cigarretes. 
A més, aquestes darreres setmanes hem vist com el temporal ha fet que el mar ens torni tot 
allò que li havíem “regalat”. Ens alegrem molt de les iniciatives populars que estan havent-hi 
per a combatre-ho, com poden ser “La petita petjada” i “Caldes sostenible”. El nostre més 
sincer agraïment per a elles i també a l’ONG Seo/Birdlife.
Així, a la secció principal també us donem detalls de com reciclem i com ho podem fer millor. 
També, trobareu les notícies més destacades dels darrers tres mesos. Passem de fer una edi-
ció bimensual a una de trimestral, com ja s’havia fet en el passat. Recordeu que també podeu 
seguir les notícies municipals a la web, Facebook, Twitter i Instagram de l’Ajuntament, així com 
us podeu subscriure per rebre notificacions a l’e-mail i rebre aquest butlletí a les vostres llars.
Voldríem comentar totes les notícies però aquí només podem citar-ne algunes:
Per exemple, l’espai dedicat a la tornada a l’escola Sagrada Família, amb instal·lacions renova-
des gràcies a la col·laboració de l’escola i l’AMPA. Aquesta última també va ser la protagonista 
amb la fantàstica Castanyada terrorífica, de la que en podreu llegir la crònica. D’altra banda, 
celebrem que l’Ajuntament ja consti com a titular de l’edifici de l’escola Sagrada Família des-
prés de la seva obertura a mitjans dels anys 70.
El moment nacional extraordinari que vivim és molt present en el nostre dia, i un exemple de la 
seva transcendència va ser la multitudinària “Marxa per la llibertat” al seu pas per la nostra vila.
Aquest desembre destaquen força tallers de joventut i gent gran i us animem a descobrir-los. 
També, aquest mes ens ofereix moltes activitats al voltant de la Festa Major de Santa Llúcia i 
les festes nadalenques. I amb motiu de la celebració dels 800 anys de la fundació de la nostra 
vila es farà un acte i la inauguració d’un nou punt turístic: una premsa de vi recentment restau-
rada. Volem agrair a totes les formacions polítiques de Caldes i a totes les persones que han 
volgut col·laborar en aquesta commemoració.
Tampoc us podeu perdre el nou concert de gòspel “Barcelona Soul Choir” que se celebrarà a la 
sala cultural el 20 de desembre, i per al que ja es poden adquirir les entrades.
Per últim, volem animar tots els establiments, veïns i veïnes a participar en el primer concurs 
de balcons de Nadal, amb premis per a les ornamentacions més “màgiques”! 
Us desitgem de tot cor un molt bon Nadal i bona Festa Major de Santa Llúcia!
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Segueix a la pàgina 4 >>

La recollida selectiva 
augmenta en 1’43% aquest 
2019 en comparació amb 
el 2018 però també ho 
fa el rebuig domiciliari, 
que puja en un 0,89%

“Ho podem fer millor” és la conclusió 
que s’extreu de les dades de recollida de 
residus de Caldes d’Estrac facilitades per la 
delegació de GBI (manteniment d’espais pú-
blics i gestió de residus) a Caldes, en el perí-
ode de gener a octubre del 2019 en compa-
ració amb el mateix període del 2018.
Tal i com indiquen els gràfics facilitats per 
l’empresa concessionària de la recollida 
de residus GBI, aquest any, des de gener a 
octubre del 2019, s’ha recollit un total de 
1.395.060 kg, un 1,12% més que al 2018 en 
el període que comprenen aquestes dates, 
on el total estava situat en 1.379.626 kg.

Recollida selectiva
Del total de residus, 590.880 kg pertanyen 
a la recollida selectiva (paper, cartró, vi-
dre, envasos i matèria orgànica), el que 
representa un 42,93% del total. Per tant, 

la recollida no selectiva, és a dir, el rebuig, 
continua estant per sobre amb un total de 
789.166 Kg (el 57,2%). En el mateix perío-
de del 2018, la recollida selectiva era d’un 
total de 590.460kg, que representava un 
42,80%. És a dir, que la recollida selectiva 
s’ha incrementat en un 1,43%, en detri-
ment del rebuig.
Si desglossem les xifres, podem observar 
que s’ha incrementat la recollida de tres de 
les fraccions que componen la recollida se-

lectiva. Concretament, el vidre (al 2019 s’ha 
recollit 115.300kg, mentre que al 2018 van 
ser 106.780kg), el paper i el cartró (al 2019 
s’han recollit 76.600kg, mentre que al 2018 
van ser 58.240kg) i els envasos (al 2019 
s’han recollit 79.920kg, mentre que al 2018 
van ser 71.720kg).
Malauradament, la recollida d’orgànics ha 
baixat, aquest 2019 s’ha recollit 327.060kg, 
mentre que al 2018 es va arribar als 
353.720kg.

Recollida domiciliària ordinària
Una altra dada significativa és la de la re-
collida domiciliària ordinària, el que podrí-
em anomenar “rebuig domiciliari”. Des del 
gener a l’octubre del 2019, s’han recollit 
796.180kg, un 0.89% més que en el mateix 
període del 2018, en el que es van recollir 
789.166kg.

Fem-ho millor!



4

eltemadelmes –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

<<  Ve de la pàgina 3

Caldes pot millorar
El delegat de GBI a Caldes d’Estrac, Xavier 
Sala conclou davant d’aquestes dades: “Es 
pot fer millor. Sí que és veritat que hi ha una 
tendència a l’increment de la recollida se-
lectiva, i això és significativament positiu, 
però queda contrarestat amb l’augment del 
rebuig domiciliari”. L’ideal, segons el dele-
gat, seria que baixés el rebuig domiciliari, i 
que això es veiés reflectit en la recollida se-
lectiva. Tal i com estan ara les dades, “Cal-
des té marge per millorar i fer una recollida 
selectiva més exhaustiva”.

De les campanyes de sensibilització que 
cada any emprèn l’Agència de Residus de 
Catalunya, podem concloure que no neces-
sitem implementar mesures extraordinàri-
es en el nostre dia a dia, sinó utilitzar bé els 
mitjans que tenim al nostre abast per pujar 
un esglaó més en la millora de la gestió dels 
residus que generem. Tres són els concep-
tes clau: estalvi, consciència i civisme.
El més immediat és reduir els residus que 
generem. Com? Seguint uns criteris de sos-
tenibilitat en la realització de les nostres 
accions quotidianes, a l’hora de comprar 
productes i materials i també a l’hora d’uti-
litzar-los.
Exemples pràctics: disminuir la utilització 
d’envasos d’un sol ús, començar a fer servir 
productes recarregables (especialment les 
piles que són altament contaminants), reu-
tilitzar els mobles, utilitzar bosses de roba, 
el carretó o el cabàs en lloc de les bosses de 
plàstic; evitar productes amb un embalatge 
excessiu, comprar productes en envasos 
grans en comptes dels envasos individuals, 
prioritzar els envasos retornables, apostar 

pels productes de segona mà, i substituir 
l’hàbit de “llençar” pel de “donar”.
El segon punt és el de tenir consciència 
del que estem consumint. Per exemple, és 
recomanable escollir productes que tinguin 
els distintius ecològics reconeguts, que si-
guin biodegradables i no siguin tòxics. Cal 
estar informats sobre aquells comerços que 
aposten per la bona gestió i la sostenibilitat 
i exercir la sobirania de consumidor cons-
cient.
Finalment, cal fomentar el civisme. En pri-
mer lloc, és important fer un bon ús dels 
contenidors, conèixer on s’ha de dipositar 
cada un dels residus, però també fer correc-
tament el dipòsit. 
Per exemple, en el cas del cartró, és neces-
sari plegar-lo correctament, de manera que 
la persona que vingui després també pugui 
fer ús del contenidor i facilitar així la feina a 
la brigada de neteja.
S’ha de tenir una cura especial en llençar 
voluminosos. Sempre que sigui possible, 
s’ha de portar a la deixalleria de les Tres 
Viles, ubicada al c/Indústria 36, de Sant An-
dreu de Llavaneres, o bé anar a la deixa-
lleria mòbil els diumenges de 10 a 13:30h a 
l’esplanada de Can Muntanyà. Si tenim una 
quantitat alta de voluminosos i no ens és 
possible portar-los a la deixalleria cal fer 
un avís previ a l’Ajuntament (telf: 93 791 00 
05). Des de l’Ajuntament es recorda que una 
actitud irresponsable a l’hora de llençar els 
voluminosos suposa una inversió extra que 
es paga amb els impostos de tots.
Finalment, cal mantenir una actitud cívica al 
carrer, recollir els excrements de gos, regar 

amb aigua els pipís dels gossos als carrers, 
o llençar les burilles de les cigarretes on 
pertoqui.
Segons l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou: 
“Hi ha un munt de petites accions que po-
dem fer al nostre dia a dia per minimitzar 
la generació de residus. A vegades només 
cal pensar com ho fèiem fa unes dècades i 
recuperar hàbits que el suposat estat del 
benestar ens ha fet pensar que no eren 

Què pot fer la ciutadania per millorar la gestió de residus?

4



5

eltemadelmes ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– eltemadelmes ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– I des de l’Ajuntament?
Hi ha diferents àmbits on l’Ajunta-
ment de Caldes pot fer una millor 
gestió dels residus. 
En primer lloc, com la ciutadania, ge-
nerant menys residus en el seu dia a 
dia i en aquells actes que s’organitzin 
des del Consistori. Per exemple, mi-
nimitzar l’ús de paper a les oficines 
tot promovent la seva reutilització; 
tenir cura en l’optimització dels re-
cursos tecnològics, fer servir dispo-
sitius eficients i amb una vida útil 
de llarga durada; i afavorir aquells 
proveïdors que segueixin polítiques 
d’eficiència energètica.
En segon lloc, cal realitzar els canvis necessaris per aconseguir una gestió de residus 
més eficient. Durant l’estiu del 2019 s’ha començat a replantejar i variar els dies de 
recollida per fracció, atenent a les necessitats dels ciutadans.
D’altra banda, s’està estudiant amb l’empresa concessionària GBI la recollida directa 
a alguns comerços per tal que els seus residus no col·lapsin els contenidors on també 
va la brossa domèstica de la via pública i es minimitzi l’impacte en algunes zones. Al 
mateix temps, s’estudiarà d’implantar el porta a porta a partir de les possibilitats que 
ofereixin les condicions contractuals amb dita empresa.
Respecte a les ordenances, està previst fer un estudi, per tal d’establir hàbits d’actu-
ació que facilitin una bona gestió i que puguin permetre sancions en cas d’incivisme 
(voluminosos, caques de gos, burilles, mal reciclatge als contenidors...)

Accions que ja estan en marxa
Durant el mes de novembre i en col·laboració amb GBI, es va posar en marxa la fi-
gura de l’agent cívic amb l’objectiu de copsar els hàbits de la ciutadania i del comerç 
pel que fa a la gestió de residus i al civisme en via urbana (caques de gos, burilles a 
terra...). Aquest agent estarà en actiu durant dos mesos.
També estan programades petites accions com la incorporació de cendrers en alguns 
espais de la via pública per sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de dipositar 
les burilles al lloc adequat, l’augment de papereres a la platja, i campanyes de sensi-
bilització i informació constant a les xarxes.
Cal destacar també que l’Ajuntament està obert als suggeriments i vol potenciar la 
complicitat dels grups de ciutadans que ja s’estan organitzant per col·laborar amb la 
sostenibilitat del nostre poble.

prou bons, com la compra a granel, els 
envasos reutilitzables, els productes de 
segona mà, l’ús del cabàs, el carret de la 
compra, les bosses de malla o de roba... 
Hi ha un munt de comerços emergents 
que ofereixen resposta a aquesta de-
manda creixent”.
Si tots posem de la nostra part seguint 
aquestes indicacions, s’aconsegueix 
l’objectiu d’estalviar recursos naturals, 
aigua i diners, donar més rendiment a 
tots els materials i disminuir tant la pro-
ducció de residus com la contaminació. I a nivell supramunicipal?

La Generalitat està preparant 
l’avantprojecte de la nova Llei 
de prevenció i gestió de residus i 
d’ús eficient dels recursos de Ca-
talunya.
L’objectiu és aliniar les polítiques 
que Catalunya haurà d’emprendre 
en els propers anys amb les esta-
blertes per la Unió Europea en ma-
tèria d’economia circular (reduir el 
consum de recursos i mantenir en 
circulació els recursos consumits) i 
contribuir a la lluita contra el canvi 
climàtic. 

Es tracta de treballar en la prevenció i, particularment, en la millora de les pautes de 
producció i consum, establint les bases per a un impuls important de la recollida i del 
tractament de tots els residus, inclosos els fluxos de residus industrials, domèstics, 
de la construcció, ramaders, sanitaris, comercials, etc.
Entre d’altres actuacions, aquesta llei proposa l’adopció de sistemes de recollida que 
siguin més eficients pel que fa a la quantitat i qualitat dels residus recollits selecti-
vament, la promoció de la recollida selectiva de fluxos de residus emergents o bé 
que no han assolit encara nivells òptims o la millora de la transparència amb relació 
al cost de la gestió dels residus, assumint i visibilitzant l’encariment, per la via de la 
fiscalitat, del cost de la gestió en abocadors i incineradores.
Actualment el Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte, i al mes 
d’octubre es va iniciar el procés participatiu que finalitzarà el 31 de gener del 2020.
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actualitat medi ambient ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Emmarcada dins la setmana en contra 
del canvi climàtic, dimarts 24 i dimecres 
25 de setembre, l’ONG Seo/Birdlife, en 
coordinació amb les àrees de Medi Am-
bient, Serveis Urbans, Ensenyament i 
Alcaldia de l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac, va dur a terme una campanya de 
sensibilització sobre les conseqüències 
d’abandonar escombraries en espais na-
turals.
Des de les 9h del matí fins les 20h, a la 
plaça de les Barques, voluntaris de l’ONG 
van instal·lar una unitat mòbil des de la 
qual van donar informació sobre l’im-
pacte negatiu que tenen els residus que 
s’aboquen al medi ambient. Un primer 
contacte que també va sevir per convidar 
veïns, veïnes i visitants a col·laborar en la 
recollida d’escombraries de la platja de 
Caldes, acció que es va dur a terme els 
dos dies a les 18h.
Segons Manuel Boada, responsable del 
projecte Libera, el programa de consci-
enciació, prevenció i participació que va 
néixer el 2017 i que té com a objectiu po-
sar fre a les conseqüències de les escom-
braries abandonades als espais naturals, 
“la campanya realitzada a Caldes ha estat 

Compromesos amb uns espais 
lliures d’escombraries  

El 24 i el 25 de setembre l’ONG Seo/Birdlife, en coordinació 
amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, va dur a terme una 
campanya de sensibilització sobre les conseqüències 
d’abandonar escombraries en espais naturals

un èxit, i la resposta de la gent ha estat 
més que positiva.” Boada va agrair la col-
laboració de tothom i va explicar també 
que les “escombraries recollides es reci-
claran de la forma deguda”.

Boada també va subratllar la participació 
dels alumnes de l’Escola Sagrada Família 
que, coordinats des de l’Àrea d’Ensenya-
ment i des de la mateixa escola, van par-
ticipar de l’activitat. Concretament, van 
ser els alumnes del cicle mitjà i superior 
els que van viure l’experiència, i des de 
l’Escola Sagrada Família s’ha destacat el 
fet de que l’activitat anava en la línia de 
l’eix temàtic que aquest curs s’està tre-
ballant a l’escola i que duu per títol: “La 
Terra és nostra, salvem-la”.
Per la seva banda, Boada va destacar la 
implicació dels alumnes tant a l’hora de 
rebre la informació, com de participar en 
la recollida de les escombraries.
L’actuació de l’ONG Seo/Birdlife a Caldes 
d’Estrac finalitza una sèrie d’accions que 
l’ONG ha dut a terme des del 18 de se-
tembre a les poblacions de Castelldefels, 
Sitges i Sant Vicenç de Montalt. De fet, 
ha estat a Caldes on s’ha acabat una es-
cultura feta amb els residus trobats i amb 
forma d’onada, tot un símbol de la pro-
posta de l’ONG vers els residus i que es 
resumeix amb la consigna: “recollir, reuti-
litzar i reciclar”.
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actualitat serveis urbans i via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La forta tempesta de la nit 
del 22 al 23 d’octubre va cau-
sar vàries afectacions a Cal-
des d’Estrac que van requerir 
d’una intensa tasca de la bri-
gada municipal i de la brigada 
del GBI per aconseguir tornar 
a la normalitat.
L’actuació més immediata es 
va desenvolupar al pas soter-
rani de la Riera que va quedar 
inhabilitat durant unes hores. 
Les dues brigades van treba-
llar en col·laboració, i va cal-
dre la utilització d’un camió 
per treure tota la sorra que 
s’havia acumulat. A la resta 
de la Riera, les tasques es van 
allargar durant 4 dies i va ser 
necessària l’ajuda d’un tractor 
per aconseguir que tornés a 

El temporal 
del 22 
d’octubre 
va irrompre 
amb força 
a Caldes

El pas soterrani de 
la Riera, la riera del 
Dinorà i el carrer 
de Torrevella, 
algunes de les zones 
més afectades

ser del tot transitable.
Les dues brigades també van 
dur a terme actuacions al car-
rer de Torrevella, on s’havia  
produït una esllavissada; i a la 
riera del Dinorà, on va ser ne-
cessari allisar el terra degut als 
sots causats per la tempesta. 
La zona de les platges va ser 
la que va requerir d’una ac-
tuació més llarga. En primer 
lloc, davant de l’hotel Colón, 
es van acumular uns 35 cm de 
sorra, i va ser necessari tot un 
matí per poder deixar la zona 
normalitzada. En segon lloc, 
durant més d’una setmana, 

les brigades van haver de ne-
tejar les platges a fons. La pri-
mera intervenció es va haver 
de fer a mà, per aconseguir 
extreure els materials més 
voluminosos, i després es va 
emprar maquinària específica 
per a la neteja de les platges.
La tempesta també va afectar 
alguns dels quadres de llum.  
Finalment, també cal destacar 
que des de l’Ajuntament es 
van atendre les afectacions a 
nivell particular.
L’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac expressa el seu condol 

pel tràgic accident que va 
provocar la mort d’un veí 
d’Arenys de Munt.

Dimecres 23 d’octubre al matí, 
els dispositius d’emergència 
van alertar de la localització 
d’una víctima del temporal 
en el tram de platja que uneix 
Arenys de Mar i Caldes d’Es-
trac, un veí d’Arenys de Munt 
que va ser arrossegat per la 
riera. Des de l’Ajuntament de 
Caldes volem donar el nostre 
més sentit condol a familiars, 
veïns i éssers estimats.
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El dijous 17 d’octubre, una de les cinc 
Marxes per la Llibertat convocades per 
l’ANC i Òmnium Cultural va passar per 
Caldes d’Estrac omplint tota la N-II tal i 
com es pot veure en les fotografies que 
compartim amb vosaltres.
L’ANC de Caldes d’Estrac va ser l’encarre-
gada de dur l’organització en aquest tram, 
efectuant les tasques de convocatòria i 
omplint el pont amb un llaç groc gegant 
i diverses estelades; des de l’Ajuntament 
es va habilitar l’accés a l’antic Espai Jove 
(al costat del poliesportiu) per a aquelles 
persones que necessitessin utilitzar els 
lavabos.
Des de l’ANC de Caldes, Mercè Loire, ha 
explicat que la jornada va transcórrer 
sense cap tipus d’incident: “vam convo-
car tothom a les 13h per compartir el di-
nar i començar a preparar el pont. A par-
tir de les 14h, quan s’ha tallat la via, hem 
accedit al pont de l’N-II. Calculem que 
un centenar de veïns i veïnes de Caldes, 
entre ells alguns membres del Consistori, 
s’han unit a la marxa, que ha destacat per 
l’ambient solidari alhora que reivindicatiu. 
A mida que hem anat travessant tots els 
pobles, des de Sant Vicenç de Montalt a 
Premià de Mar, s’han anat unint cada cop 
més participants, i hem tingut molt bona 
acollida, gràcies als punts d’avituallament 
preparats per voluntaris, a més de gent 
espontània que ens ha ofert la seva ajuda 
amb queviures”.
Les Marxes per la Llibertat convocades 
per l’ANC i Òmnium Cultural tenien com 
a objectiu “donar una resposta de país a 
una sentència que criminalitza els drets 

La Marxa per la 
llibertat Girona-
Barcelona va 
passar per Caldes el 
dijous 17 d’octubre 
omplint la N-II L’ANC de Caldes es va 

encarregar de realitzar la 
convocatòria i organitzar el 
pas de la marxa per Caldes 
d’Estrac en el que ha estat 
una de les protestes més 
icòniques i significatives 
des de l’anunci de la 
sentència de l’1 d’octubre
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El dijous 17 d’octubre a la Sala Cul-
tural a les 8h del matí es va celebrar 
un Ple extraordinari i urgent convocat 
per l’Ajuntament de Caldes poques 
hores després de donar-se a conèixer 
la sentència de l’1 O i com a mostra de 
rebuig cap a la mateixa, i després de 
suspendre tota activitat institucional 
fins a la seva celebració.
El Ple va tenir com a únic punt a deba-
tre la moció de resposta a la sentèn-
cia del Tribunal Suprem i per demanar 
l’amnistia per a les persones preses 
polítiques catalanes i en defensa del 
dret d’autodeterminació, presentada 
pels grups d’ERC i JUNTS.
La moció qüestiona entre d’altres te-
mes la democràcia mateixa de l’Estat 
espanyol i denuncia fermament  “una 
vulneració dels drets polítics indivi-
duals de les persones condemnades, 
de les preses i exiliades polítiques, 
i una retallada dels drets i llibertats 
col·lectives”.
D’altra banda proposa diferents com-
promisos com el de manifestar el re-
buig contra la sentència, mostrar el 
compromís amb el dret d’autodeter-
minació i mostrar l’adhesió de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac a totes les 
mobilitzacions de rebuig a la sentèn-
cia del Tribunal Suprem, refermant-se 
en el carácter pacífic del moviment 
independentista català.
La moció es va aprovar amb els vots 
a favor d’ERC, JUNTS i GdE, i el vot en 
contra del PSC.

El Ple extraordinari 
i urgent del 17 
d’octubre aprova la 
moció presentada 
pels grups polítics 
municipals d’ERC i 
Junts de resposta 
a la sentència del 
Tribunal Suprem

La moció es va aprovar amb 
els vots a favor d’ERC, JUNTS i 
GdE, i el vot en contra del PSC

fonamentals com el dret a l’autodeter-
minació”, segons afirmen els organitza-
dors. Es van iniciar el dimecres 16 d’oc-
tubre i van finalitzar el divendres 18 a 
Barcelona. Concretament es van fer cinc 
marxes amb diferents trams i diferents 
punts de partida: Tarragona, Tàrrega, 
Berga, Vic i Girona. D’aquesta manera 
des d’Òmnium i l’ANC, es concretava 
una resposta contundent i pacífica a la 
que es van sumar una gran diversitat de 
ciutadans i ciutadanes, inspirada en al-
tres manifestacions tan conegudes com 
la marxa sobre Washington pel treball, o 
la Marxa de la Sal de Gandhi.
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actualitat ha estat notícia ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Amb motiu del 79è aniversari de l’afu-
sellament de Lluís Companys a mans de 
les tropes franquistes, entitats i partits 
polítics municipals van retre homenatge 
al que fou president de la Generalitat amb 
una ofrena floral que va tenir lloc el 15 
d’octubre a les 19h davant del monument 
a la figura de Companys del cementiri.
L’acte s’havia suspès després que l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac suspengués 
tota la seva activitat institucional fins al 
Ple extraordinari i urgent del dijous 17 
d’octubre, com a mostra de rebuig davant 
la sentència de l’1 O.
D’aquesta manera, van ser els grups 
municipals d’ERC, JUNTS i GdE, i les en-
titats Arrels Cultura i ANC els que van 
celebrar l’homenatge. Arrels Cultura i 
l’ANC, tot i participar de l’ofrena floral 
van presentar les seves disculpes per no 
poder comparèixer a l’acte per trobar-se 
immersos en les mobilitzacions de re-
buig a la sentència.
Des del grup d’ERC, Rosa Pou va recor-
dar els companys de partit que han estat 
condemnats a presó i va citar el poema 
de Lluís Serrahima Què volen aquesta 

Entitats i grups polítics municipals reten 
homenatge al president Lluís Companys 
en el 79è aniversari del seu afusellament

L’acte es va suspendre a nivell institucional com a 
mostra de rebuig davant la sentència de l’1 O

gent? tot fent una crida al diàleg i posant 
d’exemple tants municipis on les dife-
rents ideologies no impedeixen arribar 
a acords: “Esperem que aconseguim una 
entesa per realitzar un referèndum  pac-
tat, és tot el que demanem” va afirmar. 

Des de Gent d’Estrac, Albert Batlle va 
mostrar el seu acord amb les idees expo-
sades per Pou i va posar de manifest que 
com a grup local també volien estar pre-
sents per donar reconeixement a Com-
panys, d’una banda, i també per expres-
sar la convicció de que “Ningú ha de ser 
perseguit per les seves idees”. Finalment, 
del grup de JUNTS, Joaquim Arnó va ex-
pressar que aquests són els moments on 
més sentit té homenatjar un líder polític 
afusellat per les seves idees: “Són mo-
ments on la persecució política ens ha fet 
recular a moments històrics que crèiem 
superats” va concloure.
Durant l’acte també es va parlar de les 
peticions de les entitats ANC i Arrels Cul-
tura de situar el monument a Lluís Com-
panys en un lloc més cèntric de Caldes. 
Segons el regidor de l’Àrea de Cultura, 
David Salvà, “s’està treballant per dur 
a terme aquest canvi durant el present 
curs de manera que el pròxim homenat-
ge, que serà el dels 80 anys, ja es pugui 
celebrar en el nou espai”.
D’altra banda, també cal destacar que 
la celebració de l’acte va comptar amb 
un bust de Companys cedit per Ramon 
López.
Un cop finalitzada l’ofrena floral i les re-
flexions, l’homenatge es va tancar amb 
el cant solemne d’Els Segadors.
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Un any més, els més petits 
han estat els primers a incor-
porar-se. L’Escola bressol de 
Caldes va obrir les portes el 
4, 5 i 6 de setembre al matí 
per facilitar el primer període 
d’adaptació. Aquest any l’Es-
cola bressol acull un total de 18 
alumnes: set a la classe mixta 
de les xarxes que correspon a 
les edats compreses entre els 
O i els 2 anys; i onze a la classe 
mixta de les onades que cor-
respon a les edats compreses 
entre 1 i 3 anys.
A l’Escola Sagrada Família, són 
181 els nens que s’han matricu-
lat per fer el curs escolar 2019-
2020. D’aquests, 55 pertanyen 
al cicle infantil i 126 a primària.
Aquest dijous 12 de setembre, 
nens i nenes han estat acollits 
per les mestres al pati de l’esco-
la, i la directora, Natàlia Millán 
s’ha encarregat de donar-los 
la benvinguda personalment. 
L’acte ha comptat amb la pre-
sència del regidor d’Ensenya-
ment, Freddy Freixas.
Segons Millán: “Iniciem un 
nou curs amb molta il·lusió i 
ganes de compartir experi-
ències. L’escola està vivint un 
canvi constant que vol apropar 
l’alumnat al món que l’envol-
ta fent-los competents a tots 
els àmbits de la vida. Aquesta 
transformació s’està consoli-
dant a nivell metodològic, or-
ganitzatiu i amb espais interiors 
i exteriors on establir relacions 
positives entre iguals. En defi-
nitiva, un espai coeducatiu més 
integrador i inclusiu”.
A l’IES de Sant Vicenç, les 
classes també van començar 
el 12 de setembre tant per als 
alumnes d’ESO, com per als de 
batxillerat. Segons la directora, 
Mercè Balart, en total són 509 
els alumnes que s’han incor-
porat a les classes, 407 d’ESO i 
102 de batxillerat. Segons la di-

Comença el curs 2019-2020    
Uns 350 alumnes de Caldes van iniciar les 
classes entre el 4 i el 12 de setembre

El sostre finalitzat El sostre abans de la intervenció

rectora, la jornada es va iniciar 
amb empenta i va transcórrer 
amb normalitat.

Instal·lacions renovades 
per a un bon inici de curs
Durant els mesos de juliol i 
agost, l’Àrea d’Urbanisme ha 
realitzat un seguit de millores 
a l’Escola bressol i a l’Escola 
Sagrada Família. L’Àrea d’En-
senyament també s’ha implicat 
en el procés i s’ha unit al segui-
ment de les obres.
En primer lloc, a l’Escola bres-
sol s’ha reparat el sostre, amb 
l’objectiu de que no es pro-

dueixin goteres. Les obres de 
reparació del sostre han estat 
encarregades a Ricard Majó 
Reformes.
En quant a l’Escola Sagrada 
Família, s’ha dut a terme la col-
locació de l’ascensor, una pe-
tició ja demanada el 2017 a la 
Generalitat, i que gràcies a les 
converses entre la direcció de 
l’Escola, l’AMPA, Serveis Terri-
torials i l’Ajuntament de Caldes, 
s’ha pogut finalitzar amb èxit 
aquest estiu.
D’altra banda, el 18 de juliol es 
va finalitzar la reposició i la re-
paració del conjunt del reixat 
que envolta l’escola,  i que era 

una de les principals demandes 
de la comunitat educativa.
A més a més, 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 mural.
Segons el regidor d’Ensenya-
ment, Freddy Freixas, “el con-
junt d’accions està orientat a 
que alumnes i professors pu-
guin gaudir d’un entorn apte 
i acollidor que ajudi al procés 
d’aprenentatge”. El regidor 
d’Urbanisme, Miquel González, 
també ha subratllat el fet de 
que “les reparacions i millores 
s’han dut a terme sense entre-
bancs, i estem contents de que 
l’alumnat hagi pogut iniciar el 
curs amb unes condicions òp-
times”.
Entre les actuacions que s’han 
dut a terme a l’Escola Sagrada 
Família, també cal esmentar el 
projecte de millora del pati. Un 
camí que s’inicia quan l’equip 
docent accepta el repte de 
transformar el pati de l’esco-
la en un espai coeducatiu més 
integrador i inclusiu. El 2018 
es va presentar un projecte 
per obtenir una subvenció de 
la Diputació de Barcelona, i es 
va crear una comissió per fer el 
seguiment del projecte, forma-
da per mestres i famílies i amb 
el recolzament de l’Ajuntament 
de Caldes.
Gràcies a la coordinació entre 
l’AMPA, l’Escola Sagrada Fa-
mília i l’Àrea d’Ensenyament 
de l’Ajuntament de Caldes, 
s’ha obtingut aquesta subven-
ció i aquest estiu s’han rea-
litzat diverses actuacions. La 
intervenció principal se situa a 
la pista. En primer lloc, s’ha fet 
una illeta al voltant del pi per 
crear un espai natural al seu 
voltant. En segon lloc, a un dels 
laterals de l’escola, s’ha tret 
el paviment al voltant de les 
moreres i s’han afegit plantes, 
respectant un espai de pas per 
a les persones. La segona fase 
del projecte està prevista per al 
2020 i entre d’altres coses, està 
planificat fer un espai lúdic a la 
zona del pi, amb una font i una 
taula de pícnic.
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L’Ajuntament de Caldes col·labora amb l’Institut 
Esteve Albert de Sant Vicenç de Montalt perquè 
el Servei Comunitari que realitzen els alumnes de 
3r d’ESO es pugui fer a les residències de Caldes

Els alumnes de 
Caldes participen 
en el projecte 
“Fil d’Ariadna”

L’objectiu prioritari del pro-
jecte és el de donar una opor-
tunitat als alumnes amb més 
dificultats per obtenir les com-
petències bàsiques de l’ense-
nyament obligatori a través de 
les proves d’accés al Cicle Mitjà. 
L’Ajuntament de Caldes, en col-
laboració amb l’Institut Esteve 
Albert de Sant Vicenç de Mon-
talt, posa en marxa el progra-
ma “Fil d’Ariadna”, un projecte 
singular i educatiu impulsat des 
de la Generalitat de Catalunya 
per donar suport a alumnes que 
necessiten millorar el seu expe-
dient acadèmic i sumar experi-
ències d’aprenentatge motiva-
dores.
A Caldes d’Estrac són diversos 
joves els que participen, i en 
el seu cas, el programa consis-
teix en la dedicació de 15 hores 
setmanals de l’horari escolar a 
activitats formatives fora del 
centre, concretament dins de 
la brigada municipal on els jo-
ves desenvoluparan tasques de 
neteja, manteniment i repara-
ció acompanyats per l’equip de 
la brigada, i dins del projecte  
Fent Camins, en el que els joves 
aprenen l’ofici de jardineria i de 
peó.
Aquests joves estan tutorit-
zats pel tècnic de Joventut i 
Educació, Bernat Aranyó, i per 
l’educadora social de l’Àrea de 
Serveis Socials, Eva Cortón, que 
són amb qui mantenen les reu-
nions i coordinacions pertinents 
amb el centre escolar i fan el 
seguiment dels joves.
Segons el regidor d’Ensenya-
ment, Freddy Freixas “és una 
iniciativa ja consolidada amb la 
que esperem arribar a aquells 
alumnes que necessiten un im-
puls engrescador per continuar 
amb els estudis”.
Des de l’Àrea de Serveis Socials, 
la regidora Laura Aloy ha desta-
cat el fet que “aquest projecte 
permet una atenció més indivi-
dualitzada i acord a les neces-
sitats de l’alumnat participant”.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ja consta com a 
titular de l’edifici de l’Escola Sagrada Família

D’aquesta manera es desencalla una qüestió que suposava un obstacle 
en la capacitat de l’Ajuntament a l’hora d’executar obres a l’edifici

El Servei Comunitari és una acció educativa 
que té l’objectiu de garantir que els els 
estudiants, al llarg de la seva trajectòria 
escolar, experimentin i protagonitzin accions 
de compromís cívic. Actualment, a l’Institut 
Esteve Albert de Sant Vicenç de Montalt, són 
els alumnes de 3r d’ESO els que ho realitzen, 
dedicant un total de 20 hores, 10 hores 
teòriques i 10 hores pràctiques que es realitzen 
fora del centre.  
Fins ara el Servei Comunitari es feia fora de Cal-
des, però aquest curs, l’Àrea d’Ensenyament, 
d’Acció Social i Gent Gran ha ampliat l’oferta 
de manera que els estudiants puguin realitzar 
el  Servei Comunitari a les tres residències de 
Caldes. Aquest decisió es produeix degut als 
neguits que les diferents residències del poble, 
van transmetre durant la jornada del Dia de la 
Gent Gran, de manca de voluntariat.
Des de l’Àrea d’Ensenyament, el regidor Freddy 
Freixes ha explicat que “Esperem proporcionar 
als alumnes una experiència enriquidora i que 
puguin copsar com és el dia a dia i el funciona-

ment d’una residència, així com els valors que 
implica tenir cura dels altres”. El Servei es po-
sarà en marxa durant el segon trimestre (ge-
ner/febrer del 2020), amb la participació d’una 
trentena d’alumnes aproximadament. 
El regidor ha destacat el fet de que els alumnes 
estaran acompanyats i supervisats en tot mo-
ment pels diferents  equips tècnics de les resi-
dències (treballadors socials, psicòlegs, infermers, 
etc.), que van rebre la proposta amb molta il·lusió. 
“D’aquesta manera, –explica Freixas– també 
promovem les activitats intergeneracionals 
amb un aprenentatge bidireccional entre els 
joves i la gent gran”.  Un fet que ja s’està tre-
ballant des de fa mesos amb els i les joves de 
l’Espai Jove, portant a terme tallers de cuina, 
tallers de noves tecnologies i diversos torne-
jos intergeneracionals.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ja 
consta com a titular de l’Escola Sagra-
da Família i així ha quedat reflectit en 
el registre de la propietat de Mataró, 
tal i com es pot veure a la fotografia.
Fins al moment, no estava clara la ti-
tularitat de l’edifici de l’Escola Sagra-
da Família, la qual cosa dificultava la 
capacitat de l’Ajuntament d’executar 
obres a l’edifici com les que s’han fet 
els darrers anys. 
La contínua demanda d’informes so-
bre aquesta qüestió i la revisió de les 
actes de plens per part de l’equip de 
govern ha estat clau a l’hora de poder 
provar la titularitat de l’edifici.
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El 17 d’octubre l’Espai Jove va acollir la primera sessió del Ta-
ller Gastronòmic Intergeneracional on van participar una quin-
zena de joves disposats a aprendre tots els trucs per fer el millor 
arròs amb pollastre de la mà de la Maria Cinta, una de les usuà-
ries del Casal d’Avis.
El taller es va iniciar a les 18h, i va estar supervisat per Marc 
Rodríguez, dinamitzador de l’Espai Jove: “l’objectiu d’aquesta 
activitat, a més de l’aprenentatge culinari, és treballar la cohesió 
social, i apropar dues generacions que poden enriquir-se mútu-
ament, creant oportunitats per establir nous vincles”.
Celebrada la primera sessió del Taller Gastronòmic Intergenera-
cional, queden algunes sessions més, on seran els joves els qui 
ensenyin les seves receptes preferides a la gent gran. 
Segons el dinamitzador, l’activitat va tenir molt bona acollida, 

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

La celebració va tenir lloc el passat 
1 d’octubre, el Dia Internacional de la 
Gent Gran, des de les 11 fins a les 14h. 
La regidora de Serveis Socials i Atenció a 
les Persones, Laura Aloy, i la tècnica de 
l’Àrea de Gent Gran i psicòloga de l’Àrea 

L’Ajuntament va convidar al vermut a les residències de 
Caldes per celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran

Amb motiu del Dia 
Internacional de la Gent 
Gran, que va tenir lloc l’1 
d’octubre, l’Ajuntament de 
Caldes va organitzar una 
trobada amb els avis i àvies 
de Caldes que viuen a les 
residències del municipi

de Serveis Socials i Atenció a les Perso-
nes, Carolina Palomar, van visitar les 
tres residències de Caldes: Floridadorada, 
Bellavista i Santa Berta, i van celebrar un 
vermut amb els residents i els responsa-
bles de cada centre. 

“Ara fa 3 anys que vam voler impulsar 
aquest dia ja que ajuda a crear espais de 
trobada amb els responsables de cada 
centre d’una manera informal i de tro-
bar-nos amb la gent gran institucionalit-
zada que viu al poble”. 
Aloy va valorar molt positivament la tro-
bada d’enguany: “ha estat l’ocasió d’en-
fortir vincles, i obrir un espai de diàleg 
per conèixer d’aprop les necessitats con-
cretes de cada centre i les del col·lectiu 
institucionalitzat”. Aloy va subratllar tam-
bé que gràcies a la trobada, han sortit 
vàries iniciatives “per a les que ja estem 
posant fil a l’agulla”.

“és la manera de donar continuïtat a un seguit d’activitats inter-
generacionals que vam iniciar l’estiu amb el Torneig Intergene-
racional de Futbolí o el de les Noves Tecnologies”. 
Recordem que el Taller Intergeneracional de Noves Tecnologies es 
va celebrar el 25 de setembre al Casal d’Avis, amb la col·laboració 
conjunta de l’Àrea de Joventut amb les àrees de Serveis Socials 
i Atenció a les Persones i Gent Gran; i la implicació i col·laboració 
de la llar Josep Pola de la Fundació Eveho, van participar uns 7 
joves de 14 a 17 anys i unes 20 persones grans i va ser la oportu-
nitat de que els joves poguessin resoldre les principals inquietuds 
dels avis a l’hora de fer servir les aplicacions i programes d’ús 
diari com el whatsapp, o el correu electrònic.
Des de l’Ajuntament de Caldes s’estan preparant diverses activi-
tats per continuar promocionant l’intercanvi intergeneracional.

El Taller Gastronòmic 
Intergeneracional 
promociona l’intercanvi 
de receptes i experiències 
entre joves i grans
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Apropant la natura a la gent gran

L’àrea d’Acció Social i 
Atenció a les Persones 
posa en marxa el 
Taller de la Memòria 
i el Taller de la 
Gimnàstica Conscient, 
dirigits al benestar 
de la gent gran

Les inscripcions es poden 
realitzar a l’OAC

L’àrea d’Acció Social i Atenció a les Per-
sones posa en marxa dos tallers dirigits 
al benestar de la gent gran: el Taller de la 
Memòria i el Taller de la Gimnàstica Cons-
cient. Ambdues propostes incideixen en la 
prevenció de l’aïllament amb sessions que 
es fan en grup, afavorint la socialització.
El Taller de Gimnàstica Conscient està diri-
git a treballar l’aspecte físic de la persona. 
És una tècnica amb la que s’aconsegueix 
donar flexibilitat a la musculatura profunda, 
alliberant tensions i millorant la postura.  

El 29 de setembre, la Creu 
Roja va organitzar una excur-
sió al parc mediambiental de 
Gualba destinada a la gent 
gran amb la qual es treballa 
des de l’Àrea de Serveis Soci-
als i des de la Creu Roja fent 
una intervenció social amb di-
ferents iniciatives com el Ser-
vei d’Atenció Domiciliària o els 
diferents tallers que organitza 
la Creu Roja.

La Creu Roja va 
organitzar una 
excursió al Parc 
mediambiental 
de Gualba el 29 
de setembre 
amb l’objectiu de 
reforçar els vincles 
d’amistat i estima 
entre el col·lectiu 
de la gent gran

La sortida va començar a les 
10 del matí, i va comptar amb 
unes 40 persones provinents 
de les assemblees de l’entitat 
a Caldes d’Estrac i a Vic. Du-
rant les primeres hores del 

matí, els participants van po-
der gaudir de l’entorn natural 
del parc, fent una passejada a 
l’aire lliure, i a continuació van 
començar els preparatius del 
dinar que va consistir en pa-
tates al caliu i carn a la brasa, 
i que va ser cuinat pels matei-
xos participants.
El responsable de Creu Roja a 
Caldes, Josep Maria Comas, 
va valorar de forma positiva 
l’excursió, “que tenia com a 
principal objectiu crear i re-
forçar vincles entre les per-
sones grans que participen en 
el projecte, ampliant la seva 
xarxa social i prevenint la so-
ledat”.  
La sortida va comptar amb 
la presència de la regidora 
d’Acció Social i Atenció a les 
Persones de l’Ajuntament de 
Caldes, Laura Aloy, que va 
destacar la importància de 
dur a terme aquest tipus d’ac-
cions que promouen, activen i 
enriqueixen el dia a dia de la 
gent gran. Des de la Creu Roja, 
també s’ha volgut destacar la 
tasca de l’equip de voluntaris 
de l’entitat que van fer possi-
ble la sortida.

Aquest taller es va posar en marxa el 24 
d’octubre del 2019 i finalitzarà el 5 de març 
del 2020, tots els dijous de 10 a 11h a la Sala 
Cultural, excepte el 7 i el 21 de novembre, 
i els dies festius. Cal portar estoreta, coixí i 
manta, i les inscripcions ja es poden fer a 
l’OAC de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
El Taller de la Memòria té com a objectiu 
treballar l’estimulació cognitiva de manera 
que es puguin prevenir possibles demèn-
cies o deterioraments cognitius lleus. A 

través de diferents exercicis en sessions 
dirigides per un psicòleg es potenciarà la 
reserva cognitiva de cadascú dels partici-
pants.
Les sessions es van iniciar el 12 de novem-
bre i duraran fins el 14 de gener del 2020 
cada dimarts de 10 a 12h a la Sala Cultural. 
Les inscripcions ja estan obertes i es poden 
realitzar a l’OAC de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac.
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Ja és el segon any que a Caldes s’ofe-
reix el servei de bany adaptat i la valora-
ció ha estat més que positiva, tant per als 
organitzadors, com per als usuaris. 
L’objectiu principal d’aquest servei és 
aconseguir que les persones amb mobili-
tat reduïda puguin gaudir del mar durant 
l’estiu. Per assolir aquesta fita, Creu Roja 
de Caldes va posar a disposició d’aques-
tes persones, un vehicle, cadires amfíbi-
es, crosses i armilles salvavides. 
Cal destacar l’equip de voluntaris sense 
el qual no seria possible dur a terme el 
servei de banys adaptats. Aquest any, 
l’equip el van formar quatre voluntaris, 
i van ser ells els principals encarregats 
d’ajudar i assistir a les persones de mo-

El servei de banys adaptats es consolida 
en el seu segon any de funcionament

Segons la Creu Roja, aquest 
any s’han realitzat 150 banys 
adaptats, el doble dels que 
es van efectuar el primer any

bilitat reduïda durant tot el procés que 
comporta el bany adaptat, oferint fins i 
tot un acompanyament des de casa fins 
a l’aigua i fent més accessible la platja 
de Caldes a tothom. El servei a més, ha 
comptat amb vestuaris i lavabos adap-
tats, dutxes i  l’Ajuntament s’ha encarre-
gat d’habilitar també una zona d’ombra 
per tal d’acomplir amb les necessitats de 
tots els usuaris.
Segons la Creu Roja, aquest any s’ha du-
plicat el nombre de banys adaptats que 
s’han dut a terme. Si en el 2018 es van fer 
70, aquest any s’han realitzat 150. 
Una de les valoracions més positives del 
servei ve de la residència Santa Berta. La 
directora de la residència, Montse Calvo, 
ha afirmat que es tracta d’una iniciativa 
molt enriquidora per a la gent gran: “en 
general, valorem positivament qualsevol 
proposta que faci que avis i àvies surtin 
de la residència, però, si a sobre, l’acti-
vitat consisteix en que puguin gaudir del 
mar, doncs perfecte. És una experiència 
que els omple d’il·lusió”.
Maite Arboç, és una de les usuàries i per 
ella ha estat l’ocasió de retrobar-se amb 
el mar: “Ja ho havia provat l’any passat i 
aquest estiu he tornat a repetir l’experi-
ència. La veritat és que m’he sentit molt 

bé durant tota l’activitat. Vull destacar 
especialment el tracte afectuós dels vo-
luntaris, amb els que hem rigut i ens ho 
hem passat molt bé”. 
Des de l’Àrea d’Acció Social es valora 
molt positivament aquesta experiència. 
Els banys adaptats per a persones amb 
mobilitat reduïda són fruit de la bona tas-
ca de coordinació existent entre l’entitat 
de Creu Roja i l’Àrea de Serveis socials. 
“Feia temps que s’havia detectat aquesta 
carència i després de vàries reunions es 
va voler posar fil a l’agulla. El primer any 
la resposta va ser molt bona i aquí està 
el fruit de la bona feina feta”, ha explicat 
la regidora de Serveis Socials, Laura Aloy 
que ha afegit “Valoro molt la tasca que fa 
Creu Roja perquè a més la palpo sovint, 
no només mantenint reunions, sinó visi-
tant les activitats que fan i parlant amb 
la gent que utilitza els seus serveis. El 
servei de banys adaptats n’és una bona 
mostra”.
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Caldes viu la nit violeta
Divendres, 20 de setembre, Caldes d’Estrac es va sumar a 
la #NitVioleta per reivindicar el dret de les dones i renovar 
el compromís amb la lluita per acabar amb la violència 
masclista i les agressions contra el col·lectiu LGTBI

A les 19:30h del divendres 20 de setembre, unes quaranta persones es van concentrar a 
la plaça de l’Ajuntament per donar suport a la iniciativa de la plataforma feminista d’Alacant 
en contra de la violència masclista.
La regidora de la Dona, Alexandra Manni, va agrair a tothom la seva participació i compro-
mís, i va recordar la importància de la implicació de les administracions i, a continuació, amb 
la participació de tots els assistents, es va llegir el manifest, on es recorda la urgència de 
posar fre a la violència masclista, amb dades tan esfereïdores, com el fet de que durant el 
mes de juliol, una dona ha estat assassinada cada dos dies a causa de la violència masclista.
Finalitzat el manifest, es va fer un minut de silenci per totes les dones que han mort sent 
víctimes de la violència de gènere, sota la llum violeta de llanternes, telèfons i espelmes 
que tots els assistents van portar com a símbol feminista.
Des de la Regidoria de la Dona, s’ha posat en valor el fet de realitzar aquest tipus d’accions 
per donar visibilitat a un problema social, per homenatjar les víctimes i per renovar el com-
promís de la ciutadania en la lluita contra els abusos vers les dones.

Caldes s’adhereix al 
moviment feminista 
en contra de la 
sentència sobre el 
cas de la “manada 
de Manresa”

La concentració va tenir 
lloc a la plaça de la Vila, el 
4 de novembre a les 19h

L’Ajuntament de Caldes es va ad-
herir a la concentració convocada pel 
grup Caldes Lila i que va tenir lloc a la 
plaça de la Vila el 4 de novembre a les 
19h. El motiu de la concentració era 
mostrar el rebuig contra la sentèn-
cia dictada per l’Audiència Provincial 
de Barcelona que va condemnar per 
abús sexual, i no per agressió sexual, 
als joves que van violar a una menor 
a Manresa.
La concentració va comptar amb la 
presència de la regidora de la Dona i 
Polítiques d’Igualtat, Alexandra Man-
ni, que va fer una reflexió sobre la 
sentència: “No és admissible que ac-
tualment es facin aquestes interpre-
tacions. És urgent que es comencin a 
donar respostes adaptades a la reali-
tat dels fets”.
La concentració de Caldes va rebre el 
suport de tots els grups municipals, 
i es calcula que a tot Catalunya i Es-
panya es van fer centenars de mani-
festacions organitzades per diferents 
entitats feministes.

Núria Oliva va obtenir el 
segon premi en la categoria 
d’adults de prosa, en la XXXVI 
Mostra Literària del Maresme, 
amb el relat “El cor dels nú-
meros”. 
L’acte de lliurament dels pre-
mis de la Mostra Literària del 
Maresme es va celebrar al 
Centre Cívic El Gorg de Sant 
Vicenç de Montalt, a les 12h i 
va comptar amb el president 
del Consell Comarcal, Damià 
del Clot, i l’alcalde de Sant Vi-
cenç de Montalt, Javier San-
doval, entre d’altres autoritats 
locals i comarcals. L’alcaldessa 
de Caldes, Rosa Pou, també 
va assistir i va ser l’encarre- Fotografies de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
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La caldenca Núria Oliva obté el segon premi en la categoria 
d’adults de prosa en la XXXVI Mostra Literària del Maresme

gada de lliurar el guardó a la 
guanyadora de Caldes. 
Segons els organitzadors, en 
aquesta edició van participar 
els guanyadors de les mostres 
literàries locals de 22 munici-
pis. És el cas de la Núria Oli-
va, que després de guanyar la 
fase local de la mostra literà-
ria de Caldes d’Estrac, va op-
tar a la fase comarcal.
Des de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac es vol felicitar a la 
Núria Oliva i també a tots els 
participants de la Mostra Lite-
rària, animant-los a continuar 
presentant les seves obres en 
les properes edicions.
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La Castanyada 2019 s’omple 
de novetats terrorífiques

El Bosc del Terror va ser un dels principals 
reclams de la festa i ja s’ha anunciat 
que es tornarà a fer el pròxim 2020

La festa de la Castanyada ha 
tingut un ressò especial aquest 
2019 a Caldes d’Estrac. Ajun-
tament, entitats i escoles, han 
organitzat diferents activitats 
perquè tots els veïns i veïnes 
de Caldes poguessin gaudir de 
la festa.
El 30 d’octubre al matí, l’Escola 
Sagrada Família, va fer un taller 
d’elaboració de panellets, i el 31 
d’octubre al matí, l’alumnat de 
primària va realitzar una gimca-
na a la platja. El 31 d’octubre a 
la tarda, l’escola va celebrar una 
activitat de dansa per als cicles 
infantil i inicial, mentre que la 
classe de sisè va preparar una 
coreografia especial de Hallo-
ween. 
A l’Escola bressol, el 30 d’oc-
tubre al matí els petits es van 
disfressar de castanyers i cas-
tanyeres i van celebrar una fes-
ta amb els panellets preparats 
a principis de la setmana amb la 
supervisió de les mestres. 
La gent gran també va poder 
gaudir d’una programació es-
pecial per celebrar la Castanya-
da. L’Àrea d’Acció Social, junta-
ment amb la Creu Roja, van or-
ganitzar una festa el dimecres 
30 d’octubre, a les 17h a la Sala 
Cultural, oberta a tots els usua-
ris de l’Àrea d’Acció Social i Creu 
Roja, on tots els participants 
van poder gaudir de la música, 
panellets i moniatos, portats 
especialment per a l’ocasió.
El 31 d´octubre, a partir de les 
18h, l’Agrupació de Pensionis-
tes i Tercera Edat va organitzar 
una festa a la Sala Cultural amb 
música en viu i ball a càrrec de 
Montayo Music. Segons el tre-

sorer de l’entitat, Quim Noya, 
van assistir 42 persones i la 
festa es va allargar fins les 22h.
La novetat d’aquest any van 
ser les activitats que es van 
desenvolupar el 31 d’octubre 
i que tenien com a principals 
protagonistes els joves. Aquest 

any, les àrees de Cultura, Joven-
tut i Educació, i l’Espai Jove de 
l’Ajuntament de Caldes han col-
laborat estretament amb l’AM-
PA de l’Escola Sagrada Família.
El resultat va ser la transforma-
ció del parc de Can Muntanyà 
en un autèntic Bosc del Terror 

que va posar a prova la valentia 
de nens i nenes, joves, i fins i tot 
alguns adults. El Bosc del Terror 
es va organitzar com un circuit 
tancat amb diferents escenes 
que recreaven mites i fins i tot 
algunes pel·lícules clàssiques 
del gènere del terror. La visita 
es va fer per grups supervisats 
per adults i en finalitzar l’acti-
vitat és va donar un mapa a 
cada participant amb les cases 
i locals on podien anar a recollir 
caramels.
En paral·lel, a l’esplanada de 
Can Muntanyà, es va organit-
zar una botifarrada terrorífica, 
on també van col·laborar els 
alumnes de sisè amb l’objectiu 
de recollir fons per al seu viatge 
de fi de curs.
Les valoracions del Bosc del 
Terror i de la botifarrada han es-
tat més que positives per part 
d’organitzadors i participants. 
De fet, ja està emparaulada una 
pròxima reunió que es farà al 
mes de febrer per organitzar 
aquesta activitat al 2020. Els 
organitzadors ja avisen que ne-
cessitaran voluntaris, i aviat fa-
ran una crida per a tots els que 
estiguin interessats a participar.
El regidor de Cultura i Joventut, 
David Salvà, ha expressat que 
“sense renunciar a la festa tra-
dicional de la Castanyada, vo-
lem integrar les propostes dels 
joves i incloure altres tradicions 
a la nostra festa, fent-la més 
enriquidora i diversa”.
La darrera de les activitats de 
la castanyada es va celebrar el 
dissabte 1 de novembre a l’Es-
pai Jove, amb una tarda dedica-
da al de cine de terror, amb la 
que es va concloure les activi-
tats dedicades a aquesta data 
assenyalada.
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Un munt de propostes 
per celebrar junts la 
Festa Major d’hivern

La Festa Major de Santa Llúcia i les festes 
nadalenques tornen a Caldes amb un singular 
to històric pels 800 anys de la fundació de la 
vila i per la inauguració d’un nou punt turístic

La programació de la Festa Major de Santa Llúcia i de les fes-
tes nadalenques ve carregada d’activitats aquest 2019, amb noves 
propostes per als més menuts, però també amb actes commemo-
ratius com la presentació del programa “Caldes d’Estrac: 800 anys 
d’història” que comptarà amb la participació del director de l’Arxiu 
Comarcal del Maresme, Alexis Serrano i que tindrà lloc a la Fundació 
Palau el 14 de desembre a les 11h.
Un cop més, serà el Club de Petanca de Caldes d’Estrac l’encarregat 
de donar inici a la festa, amb la tradicional Tirada de Pernil que en-
guany es celebrarà el divendres 6 de desembre, a partir de les 10h, 
a les pistes Municipals de Petanca.
Abans del primer cap de setmana, es celebraran activitats a la Bi-
blioteca i a l’Espai Jove. La primera acollirà un taller de creació po-
ètica, (dimecres 11 de desembre, a les 18h) i a l’Espai Jove es durà 
a terme un taller de creació d’instruments (5 i 12 de desembre, de 
18 a 19:30h) i un taller de cuina creativa (13 de desembre a les 11h).
El divendres 13 de desembre es donarà el tret de sortida oficial a 
la festa amb un dels actes més emblemàtics: la tradicional encesa 
de l’arbre i la xocolatada organitzada amb el suport de la Comissió 
de Festes Nadalenques i l’Associació Donastrak. Els alumnes de 6è 
curs de l’Escola Sagrada Família disposaran d’un espai per vendre 
artesanies i guarniments de Nadal amb l’objectiu de recollir fons 
per al seu viatge fi de curs.
El dissabte 14 de desembre, al matí, la programació s’intensifica 
amb dues inauguracions: la de l’exposició de bonsais, a partir de 
les 10h a la Fundació Palau; i la del nou punt turístic i cultural a 
Caldes d’Estrac amb motiu de la recuperació de la premsa de vi 
originària de “Can Paianu”, a partir de les 12h, que donarà peu a una 
degustació de vins a preus populars. I, tal i com hem esmentat més 
amunt, a les 11h a la Fundació Palau, tindrà lloc la presentació del 
programa “Caldes d’Estrac, 800 anys d’història”.
A la tarda, a partir de les 19h, la Colla de Diables d’Estrac ha pre-
parat un correfoc infantil que farà tremolar tots els carrers de la 
vila, i a partir de les 23h, a la Sala Cultural, podrem gaudir del segon 
Concurs de Karaoke d’Hivern i de la Nit de Festa i Gresca amb el DJ 
Straw & Berry.
El diumenge al matí, a partir de les 10h, els gegants s’emportaran 
tot el protagonisme amb la plantada de gegants, el cercavila i la 
ballada de tots els gegants. 
Durant la setmana, el dijous 19 de desembre, podrem assistir a la 
tradicional cantada de Nadales que cada any organitza l’Escola Sa-
grada Família al Poliesportiu Municipal, i a les 18h, la Biblioteca Can 
Milans celebrarà un taller de Nadal que finalitzarà amb un pica-
pica festiu. En paral·lel, l’Espai Jove celebrarà un Taller Gastronòmic 
Intergeneracional que tancarà el cicle de sessions gastronòmiques 
realitzades durant els darrers mesos.
La festa continuarà el divendres 20 de desembre a la Sala Cultural, 
amb el concert de Nadal que organitza l’entitat Amics del Teatre, 
aquest any a càrrec del Barcelona Soul Choir, amb la direcció de 
Karol Green. La vetllada culminarà amb el brindis de Nadal ple de 
bons desitjos per iniciar amb força el 2020.
Dissabte 21 de desembre, entre les 11 i les 13h a l’esplanada de Can 
Muntanyà, farem el caga-tió pels petits que s’hagin portat bé. De 
18 a 19:30h, l’Espai Jove farà un berenar de Nadal, i a les 19h es 
celebrarà el concert de Nadal “Prec de Nadal”, a càrrec d’Àngels 
Bassas i Anna Comellas, a la Fundació Palau.
Diumenge 22 de desembre la programació ofereix dos espectacles 

pels infants: a les 11:30h, una Escudella de Contes a la Fundació 
Palau, i a les 18h, teatre de titelles “La Cigala i la Formiga”, una 
activitat solidària amb la Marató de TV3, a la Sala Cultural. 
Passat Nadal i abans de que arribin els Reis, la Biblioteca Can Milans 
ha organitzat una lectura intergeneracional que es farà el dissabte 
4 de gener a les 11h, on tothom qui ho desitgi pot participar.
Finalment, a partir de les 18h del diumenge 5 de gener, rebrem a 
Ses Majestats els Reis d’Orient amb tots els honors i una desfilada 
plena de màgia, també serà l’ocasió de donar a conèixer els gua-
nyadors del Concurs de Balcons de Nadal.
Des de l’Ajuntament es vol fer un especial agraïment a la col-
laboració de: Amics del Teatre, Biblioteca Can Milans, Club Petanca 
Caldetes, Colla de Diables d’Estrac, Colla de Geganters i Grallers, Co-
missió de Festes Nadalenques, Creu Roja, Donastrak, Escola Bressol 
Municipal, Escola Sagrada Família, Fundació Palau, Mares i Pares de 
6è curs de l’Escola Sagrada Família, Parròquia de Santa Maria, veïns 
i veïnes de Caldes d’Estrac, sense els quals no hagués estat possible 
fer la programació.

Il·lustracions del programa de Santa Llúcia de Daniel Daza Torrejón
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La tercera edició 
de “Tots som 
indígenes” torna 
a reivindicar la 
diversitat cultural 
de Caldes en un 
ambient festiu i 
ple de música

“La ploma de Can Milans” és una iniciativa que neix amb l’objectiu de publi-
car textos creatius amb Caldes d’Estrac de teló de fons. Aquest espai ha es-
tat possible gràcies a la iniciativa de diversos escriptors amateurs que han 
participat durant dos anys en els Tallers d’Escriptura Creativa organitzats a 
la biblioteca i amb el suport de l’Àrea de Cultura. A cada número de la revista 
hi trobareu els escrits. Desitgem que us agradin.

Biblioteca Can Milans

L’home del barret porta al diari de les seves mans el secret d’una vida a Caldes

La vetllada es va iniciar 
amb un espectacle 
familiar i va anar guanyant 
assistència fins omplir el 
parc amb el concert del 
grup Electric Gozzarella

La tercera edició del festival de música 
Tots som indígenes ha estat tota una ma-
nifestació i una exaltació de la riquesa que 
dóna la diversitat cultural. Des de Camí Ral 
39, la principal associació impulsora del fes-
tival, Giuseppe d’Amico ha afirmat que “en 
definitiva, tots som del mateix lloc, ens des-
placem i tenim dret a fer palesa la nostra 
cultura als països on arribem”.
La vetllada, organitzada des de l’Associació 
Camí Ral 39 en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Caldes, Caldescans i la Fundació 
Palau, es va iniciar a les 15:30h, i el crític 
musical Pep Blai, va ser l’encarregat d’anar 
presentant cada una de les actuacions.
La primera en trencar el gel, va ser Irma 
Llotje, il·lustradora, pintora i conta-contes; 

que va presentar El temps de Somni, una 
proposta on la narració de llegendes i con-
tes, les il·lustracions, i el maquillatge van fer 
somniar infants i adults.
La vetllada va continuar amb Hombres Sin 
Plan, el grup suec que es mou entre el blues 

i el rock, i a continuació va trepitjar l’esce-
nari Afro Alamuta amb un espectacle ple 
de ritmes i melodies ancestrals. Electric 
Gozzarella, una banda catalana multiètnica 
de Latin Boogalo, va  tancar el festival que 
al llarg de la jornada va anar concentrant 
cada cop més gent disposada a celebrar la 
diversitat cultural en un bon ambient.
Cal destacar que durant el festival va ha-
ver-hi ocasió de gaudir de diferents para-
detes de menjar i plats tradicionals gràcies 
a la Granja i la Llar Josep Pola, on també es 
podien adquirir diferents peces de bijuteria, 
i de samarretes pintades a mà, gràcies a 
l’artista Pol Borràs.

Espigues poc poblades, com l’ espina d’ un peix. 
Com a qui li arranquen una a una, cada agulla, 
florí púrpura rodona i circular. Fulla, cremat, d’es-
ponja blanca! Hi ha màgia, hi ho sé.

La donzella, de cordons, que acaronen llur rostre, 
l’emboliquen en llur distància, a kilòmetres de mi. 

Rugeixen els lleons de les portes tancades, que ron-
dinen! Les finestres dels veïns que canten! 

El boig del cistell de les sorpreses, mentre sonen les 
campanes! 

I els arbres es despullen! 

Porta en dins, atemperats, amb la vida, tristos ca-
bells gris i el vell mig tren de la vida travessant la 
via de bat a bat. 

Rajoles que mosseguen, idiomes estranys, marcant 
el ritme com un piano.

La casa, ja se’n va. 

Té mirada trista, et mira, impacient.

Una llum de cristall, a dalt, el número 13. 

És tard i volen ploure estalactites dels arbres, al 
costat d’un taronger. 

Ningú vol les seves taronges? Creix fortes i alegre 
veig el tronc.

S’alça majestuós i sense por a supersticions, es 
menja les taronges amb les branques sembrades 
de natura. 

M’envaeixen, cases i reixes. 

La sento. 

Enigmàtic!

Resideixo en ella i la vull conèixer.

És, Caldes, Caldes d Estrac.

Tan bonica, que ni els fantasmes parpellejants dels 
meus ulls que s’ en van, distants mentre la miro, 
no volen prendre-me-la amb la mirada.

Text: Coral Cortés Boix
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Aprendre A pArlAr 
Amb les plAntes
Marta ORRIOLS
(NOVEL·LA)
La Torre de Claramunt: 
Edicions del Periscopi, 2018
Premi Òmnium a la millor novel·
la de l’any 2018. 
La Paula té quaranta anys, és ne·
onatòloga i està viva. Quan una 
revelació i una pèrdua sobtada 
la porten a submergir·se en ella 
mateixa, emprèn un camí que 

l’endinsarà en la ràbia, la por, el desig i la reconstrucció personal, i 
que li despertarà l’instint de supervivència. 

Desorientada, s’haurà d’enfrontar fins i tot a ella mateixa per reor·
ganitzar una geografia emocional que sent extingida.

Aprendre a parlar amb les plantes és una novel·la delicada es·
crita des del punt de vista d’una dona que haurà de reconciliar·se 
amb un món que ja no reconeix. La narrativa de Marta Orriols, 
emotiva, intensa i reflexiva, ens convida a quedar·nos amb el que 
és essencial. Un llibre íntim que teixeix un relat proper capaç d’en·
frontar·se al dolor més punyent amb una maduresa estilística molt 
poc habitual.

destAQUem...
dimecres, 11 de desembre. 18:00h

bIblIOlAb/ tAller de CreACIÓ pOÈtICA:
“des brossa’m” per a adults

taller de creació poètica inspirada en les creacions d’en Joan brossa. 
Investigació a partir de l’ús de la paraula, la imatge i la performance.
CAl InsCrIpCIÓ prÈVIA: de l’11 de novembre al 10 de desembre, a la 
biblioteca o bé trucant al 937 913 025. Activitats per a adults. places 
limitades

dijous, 19 de desembre. 18:00h

tAller de nAdAl a càrrec de marta rossell (creativa)
I pICA-pICA FestIU

Vine a celebrar l’inici de les festes nadalenques amb nosaltres! Farem un 
taller de postals i arbrets de nadal i acabarem la festa amb un pica-pica!  
Activitat familiar

dissabte, 21 de desembre. 11:00h
ClUb de leCtUrA: ”Un cel de plom”

de neus Català, escrita per Carme martí
per primera vegada, l’extraordinària vida de neus Català, explicada per 
ella mateixa i reviscuda a través d’una ambiciosa novel·la de memòries 
magistralment construïda per Carme martí. 
la infància a pagès a els Guiamets, un petit poble del priorat. la joventut 
interrompuda per la Guerra Civil i la ràpida presa de consciència social. 
barcelona, premià de mar i, finalment, la retirada a peu per la frontera fins 
arribar al sud de França. la resistència, els maquis i el primer gran amor. passió 
i rebel·lió, fins al dia que els ss truquen a la porta. presó. Un llarg viatge de tren 
fins ravensbruck, Hollschein ... i el començament de l’infern.

dinamitzat per eva lleonat, escriptora i coach

Concert Nadal: PREC DE NADAL
A càrrec d’Àngels Bassas i Anna Comellas

Prec de Nadal és el títol d’un poema de Salvador Espriu 
que ens explica un Nadal viscut des de la maduresa. 
Aquest junt amb altres poemes de reconeguts poetes 
com Segarra, Foix, Raspall, Abelló, Martí Pol... ens por-
ten, de la ma de la rapsoda i embolcallats pel so del 
violoncel, per un itinerari nadalenc sensible, proper però 
a voltes també transgressor.

Activitat familiar diumenges de la Fundació Palau:

ESCUDELLA DE CONTES

En aquesta sessió de contes nadalencs sabrem perquè 
els rei blanc té la barba tan blanca, també descobrirem 
d’on ve la tradició de guarnir les cases amb detalls bo-
nics i sovint lluents, seguirem les peripècies d’un pastor 
que es va convertir en el primer caganer i a més a més 
farem junts una escudella de Nadal i sabrem a qui se li 
va acudir fer la famosa “pilota”. Una sessió que explico 
amb l’ajut d’un bonic decorat i, com sempre, amb l’ajut 
i la col·laboració del públic.

Dissabte 21 de desembre a les 19h.
Venda anticipada 5€ / Venda el mateix dia 7€ 

Aforament limitat

Diumenge 22 de desembre a les 11:30h.
A partir de 3 anys
Activitat gratuïta

Cal inscripció a fundaciopalau@fundaciopalau.cat o al telf. 93.791.35.93
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El dissabte 14 de desembre Caldes té una 
cita amb el llegat vinícola, etnològic i cultural 
de la vila. A les 11h, la Fundació Palau aco-
llirà la presentació del programa de com-
memoració dels 800 anys de la fundació de 

Caldes inaugurarà un nou 
punt turístic a l’esplanada de 
Can Muntanyà que tindrà com 
a protagonista una antiga 
premsa de vi restaurada 
durant el darrer any

L’acte s’emmarcarà dins de la Festa Major de Santa Llúcia 
i en la presentació del programa de commemoració 
dels 800 anys de la fundació de la vila

la vila, que organitza la Comissió  ciutadana 
Caldes d’Estrac, 800 anys d’història, i que 
comptarà amb la presència de l’alcaldessa 
de Caldes, Rosa Pou, del Director de l’Arxiu 
Comarcal del Maresme, Alexis Serrano i 

d’Albert Batlle, membre de la Comissió Ciu-
tadana Caldes d’Estrac, 800 anys d’història.
Un cop feta la presentació, a les 12h, la co-
mitiva es traslladarà a l’esplanada de Can 
Muntanyà per fer la inauguració d’un nou 
punt turístic a Caldes d’Estrac que exhibi-
rà una antiga premsa de vi originària de la 
finca “Can Paianu” i que estarà situada a la 
zona de gespa de l’esplanada. 

La premsa va ser cedida a l’Ajuntament 
el 2018 per Roman Ortega i Nàdia Tarrida, 
a qui l’Ajuntament vol fer un agraïment 
públic per la donació, i durant aquest any 
s’ha procedit a la seva restauració amb 
l’empresa Restauracions Arquitectòni-
ques i la col·laboració de l’entitat Arrels 
Cultura, implicada des del primer moment 
en el projecte i la recuperació de la me-
mòria històrica i cultural de la vila. 
“Amb aquest nou faristol se suma a la ruta 
històrica de Caldes, i d’alguna manera és 
un record viu de les famílies de Caldes que 
treballaven les seves vinyes per obtenir vi. 
Un homenatge a la pagesia”, ha explicat el 
regidor de Cultura, David Salvà.
L’acte finalitzarà amb una degustació de 
vins del Maresme a càrrec de Ca l’Adela 
a preus populars, on s’estrenaran les co-
pes commemoratives dels 800 anys de la 
fundació de Caldes.

A l’esquerra, la premsa al seu lloc original. A sobre, la premsa 
en procés de restauració.
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La nit de Tapes i 
Música al Mercat 
Municipal torna 
a apostar pels 
productes de 
proximitat

La darrera edició es va 
celebrar el passat 26 
d’octubre i va omplir la 
Riera amb productes 
locals de qualitat

actualitat turisme/promoció econòmica i comerç –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Un cop més, la Nit de Tapes i Música 
al Mercat Municipal va ser l’excusa per 
donar a conèixer i posar sobre la taula els 
productes locals entre els veïns i veïnes 
de Caldes, visitants i turistes.
El dissabte 26 d’octubre, a les 20h, el 
Mercat Municipal va obrir les portes amb 
una variada oferta de tapes a partir d’1 
euro, mentre que el DJ. Roure va ser l’en-
carregat d’amenitzar la vetllada amb una 
sessió en directe al Carreró. Com ja és 
habitual, la proposta va atreure un nom-
bre important d’assistents que van poder 
tastar tot tipus de plats elaborats amb 
receptes tradicionals i gaudir de bona 
música.
La Nit de Tapes i Música al Mercat Mu-
nicipal és una aposta de l’Àrea de Pro-
moció Econòmica en col·laboració amb el 
Mercat Municipal que es va iniciar al 2016 
amb l’objectiu d’impulsar el comerç i els 

Obert a tots els veïns, veïnes 
i establiments de Caldes

Ja tenim el Nadal aquí i des de les àre-
es de Promoció Econòmica i Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac volem fomentar la implicació de 
la ciutadania en els esdeveniments nada-
lencs de la nostra vila, alhora que dina-
mitzar empreses i comerç.  
Per això aquest any us presentem una 
nova iniciativa oberta a tothom: decorar 
balcons i establiments durant les fes-
tes de Nadal. Els més originals, divertits, 
imaginatius i màgics tindran premi! 
Cal tenir en compte:
n La inscripció es pot fer a través de 
l’OAC o de la web municipal a partir del 

27 de novembre. Si es fa a través del web 
municipal es considerarà admesa quan el 
participant, un cop hagi omplert el for-
mulari, rebi un missatge de correu elec-
trònic de confirmació.
n La data límit de guarniment i presen-
tació de les propostes és el dia 20 de de-
sembre de 2019.
n L’ornamentació s’ha d’exposar al bal-
có, la façana o l’aparador com a mínim 
durant tot el període comprès entre els 
dies 20 de desembre de 2019 i 6 de gener 
de 2020.
n El veredicte del jurat es donarà a co-
nèixer el dia 5 de gener de 2020 durant la 
rebuda de ses majestats els reis d’Orient  
i posteriorment es podran consultar al 
web de l’Ajuntament.

Arriba el primer Concurs de Balcons de Nadals a Caldes d’Estrac

productes dels restauradors de Caldes, i 
crear noves sinergies entre tots els par-
ticipants.
Una vegada més, la iniciativa ha complert 
amb l’objectiu principal de promocionar 

el comerç local i de kilòmetre zero entre 
els veïns de Caldes i la comarca i també 
de donar a conèixer el producte fresc del 
mercat a aquells que, por motius laborals, 
no poden fer-hi la compra a diari.
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PROPOSTES COMERCIALS

CA L’ADELA

Si estàs interessat a promocionar el teu comerç 

al butlletí municipal, posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de l’adreça electrònica: 

premsa@caldetes.cat

Cami ral 19, Caldes d’Estrac
Artviteca@gmail.com
Telefon de contacte 938489621
Horaris:
Dimecres de 18 a 22
Dijous i divendres d’11 a 13:30 i de 18 a 22
Dissabte d’11 a 15 i de 18 a 22
Diumenges d’11 a 15

Ca l’Adela va ser un referent al poble de Calde-
tes de negoci familiar de qualitat de quasi un 
segle, un llegat important a tenir en compte a 
l’hora d’iniciar el nostre projecte.
És per aquest motiu que hem sentit que una 
manera de mantenir l’essència d’aquest negoci 
era conservant el seu nom,  CA L’ADELA, fent re-
cord d’aquesta manera a la fundadora, l’Adela.
Ca l’Adela som uns amics amb il·lusió, de tirar 
endavant aquest nou projecte en aquest bonic 
poble de la costa del Maresme.
ARTVITECA, tal com el seu nom ens defineix: 
som vins, gastronomia i art.
Som botiga i pots venir a degustar al nostre ”wi-
nebar“ tots els productes que tenim als pres-
tatges.
El denominador comú del producte que trobaràs 
a Ca l’Adela és la cura amb el medi ambient, la 
mínima intervenció a la vinya i el treball ecolò-
gic sobre el producte final.
El nostre celler compta amb més de 150 refe-
rències de vins de casa, nacionals i estrangers. 

A la nevera trobaràs un bon assortit de formatges 
de proximitat, fumats, embotits de primera qualitat 
i xocolates,  tot preus molt assequibles.
A l’hora de fer el vermut, també podràs gaudir de 
la nostra varietat de llaunes pensada per “vermu-
tejar.”
També tenim una petita part de galeria dedicada a 
exposar diverses vessants artístiques.

Alguns diumenges també gaudim de vermuts 
musicats amb dj.
Cada quinze dies oferim tastos de vins de di-
ferents bodegues que ens visiten i ens porten 
els seus vins a les taules del nostre celler per a 
que els pugueu tastar de la mà dels seus ela-
boradors.
Vine a coneixe’ns!!!!

Tots els comerços 
a la xarxa

La tercera edició del catàleg comercial 
de Nadal fa una aposta per les noves 
tecnologies i es podrà consultar online

Aquest 2019, el catàleg comercial de Nadal vol renovar-se i ar-
ribar a un públic més nombrós utilitzant les noves tecnologies. És 
per això que en la tercera edició, el catàleg passarà de ser una 
edició impresa a ser una edició digital. “Amb tots els avantatges 
que això suposa” ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, 
Freddy Freixas, “ja que serà un catàleg viu, i aproparà l’usuari/a 
amb tota la oferta del comerç de proximitat”.
El salt del paper al món digital, també serà una primera passa 
perquè en un futur els comerços puguin fer la venta dels seus 
productes a través de les xarxes. “La idea és crear una plataforma 
sòlida, on el comerç local pugui mostrar la qualitat dels seus pro-
ductes i l’usuari habituat a consumir a través de les xarxes tingui 
accés a altres opcions de consum més properes”. El regidor ha 
aprofitat també per fer una crida a que tots els comerços participin 
de la campanya.
La previsió és que el catàleg surti a la llum a principis de desembre 
al web municipal. 

actualitat turisme/promoció econòmica i comerç –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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NATACIÓ

Un centenar de nedadors accepten el 
repte que planteja la Tuna RaceBalfegó

La competició en aigües obertes es va celebrar el 
27 d’octubre per tercer cop a Caldes d´Estrac

El diumenge 27 d’octubre es va celebrar a Caldes d’Estrac la Tuna RaceBalfegó 
que aquest 2019 ha arribat a la vuitena edició, sent el tercer cop que es celebra a 
Caldes. Es tracta d’una prova de competició en aigües obertes que  es realitza bor-
dejant la costa de Caldes, en un recorregut per la Platja dels Tres Micos.
Com ja és habitual, es van realitzar dues proves diferents: la Swim 1,5km, de dis-
tància curta,  i la Swim 4km, amb una distància més llarga “pensada per als més 
atrevits”, com afirmen els organitzadors. Aquest any han participat un centenar de 
persones i gràcies al bon temps, els nedadors van poder realitzar les proves sense 
dificultats.
L’entrega de premis es va fer al Dynamic Hotels, acompanyats d’un vermut, i una 
sessió de música amb DJ. El guanyador de la categoria general de la prova de 4km 
va ser Sergi Lleó Fernández amb un temps de 58’51”, i en la prova d’ 1’5km, el gua-
nyador va ser Nil Ibáñez, amb un temps de 21’55”.
Des de l’organització es remarca que és “un plaer veure com els nedadors s’ho 
passen bé, gaudeixen i s’esforcen per arribar a la meta” i es vol donar les gràcies a 
tots els participants, col•laboradors i voluntaris “que han fet possible que l’esdeve-
niment esportiu de la TunaRaceBalfegó hagi estat de déu una vegada més”.
La proba, impulsada per l’empresa Balfegó Grup va comptar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Dynamic Hotels, Head i The Elements.

VòLEI

Vòlei a Caldes 
d’Estrac per 
a majors de 
30 anys

El pavelló municipal acull 
entrenaments de tecnificació 
oberts a tots els nivells

Ja han començat els entrenaments de 
tecnificació de vòlei per a tots els nivells 
i destinats a majors de 30 anys. Es duen 
a terme els dijous al vespre, de 21:30 a 
23h i cal destacar que no és no és impres-
cindible haver jugat mai a vòlei per poder 
realitzar aquesta activitat.
A més, a més, també s’ha començat 
a organitzar un equip de vòlei a Caldes 
d’Estrac. Els interessats a anar als entre-
naments o formar part de l’equip s’han 
de posar en contacte amb el Club de Vòlei 
d’Arenys, a travès de l’adreça electrònica: 
juntavolei@gmail.com o del telèfon 678 
47 17 12.

Estigues al dia de totes les novetats 
de Caldes, segueix-nos a:

www.caldetes.cat
I a les xarxes socials:

Facebook:
www.facebook.com/ajcaldetes

Twitter: @ajcaldetes

Instagram: @ajcaldetes

Les nostres etiquetes són 
#caldesdestrac #caldetes
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ERC ha estat la força més 
votada a Caldes durant 
les Eleccions Generals

L’Apunt econòmic

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

Import pendent
DEUTE A LLARG TERMINI

CREDITORS (DEUTE AMB PROVEïDORS
I ADMINISTRACIONS PúBLIQUES)

DEUTORS (TOTAL)

DEUTORS - Liquidacions gestionades
per ORGT 

DEUTORS - Generalitat TOTAL

DEUTORS - Diputació 

DEUTORS - Altres 

a 20/11/19

2.079.397,77 €

566.030,77 €

1.950.072,47 €

1.480.786,41 €

16.866,12 €

153.721,60 €

298.698,34 €

a 21/10/16:

3.685.406,39 €

 432.937,51 €

 2.010.336,15 €

  1.411.591,89 €

  226.062,73 €

 15.631,97 €

  357.049,56 €

a 20/11/17

3.182.671,04 €

472.342,14 €

   1.761.849,05 €

   1.227.616,09 €

   56.946,59 €

   123.917,49 €

  353.368,88 €

a 29/11/18:

2.646.156,22 €

243.125,59 €

2.269.367,77 €

1.749.882,50 €

28.576,28 €

130.115,96 €

360.793,03 €

JUNTS puja a segon lloc respecte a les eleccions de l´abril  i el PSC 
queda en tercer lloc

Un cop realitzat l’escrutini provisional de les eleccions gene-
rals a Caldes que s’han celebrat aquest 10 de novembre, ERC 
ha resultat ser la força més votada amb un total de 434 vots 
(29,62% dels vots emesos). La jornada electoral s’ha tancat 
amb una participació de 70,10% (1.472 vots emesos), 7 punts 
per sota que a les eleccions celebrades al mes d’abril.
La segona força més votada ha estat JUNTS amb 257 vots 
(17,74%) i en tercer lloc PSC amb 214 vots (14,61%). En Comú 
Podem se situa en quarta posició amb 198 vots (13,52%) per 
davant la CUP que ha obtingut 109 vots (7,44%), i del PP que 
ha aconseguit 80 vots (5,46%). Cs ha obtingut 66 vots (4,51%), 
seguit de PACMA amb 19 vots (1,30%), MÁS PAÍS amb 17 vots 
(1,16%), I.Fem amb 1 vot (0,07%), i PCPC amb 1 vot (0,07%). 12 
vots han estat en blanc (0,82%) i 7 vots han estat nuls (0,48%).

JUNTS

PSC

ECP

CUP

PP

C’s

VOX

PACMA
+PAIS

ERC
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Es tracta d´una mesura de caràcter obligatori estipulada des de 
la comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics

El passat 21 d´octubre es va convocar un ple extraordinari i urgent 
amb motiu del sorteig de les meses electorals del 10 de novembre. 
Durant la sessió també es va votar la urgència d´una proposta d´acord 
referent a l´agrupació de crèdits associats al pla de proveïdors.
L’any 2012 l’Ajuntament va contractar dos crèdits d’un import total 
de 1.925.872,48€. per a fer front al deute acumulat amb proveïdors. 
Ara, el Ministeri ha aprovat un acord de caràcter obligatori que esti-
pula la reagrupació dels préstecs formalitzats fins al 31 de desembre 
de 2018 amb càrrec als compartiments del Fons en Liquidació per al 
finançament dels Pagaments a Proveïdors d’Entitats Locals, del Fons 
d´Ordenació i del Fons d’Impuls Econòmic. L’import pendent a refinan-
çar és de 978.675,66 euros (a 10/10/2019).
Les condicions d´aquest refinançament tenen com a data final el 30 
de juny del 2023 i un interès de l’1,311%. Segons el regidor d’Hisenda, 
òscar Baró, “aquesta fórmula està pensada per alleugerir la càrrega 
als ajuntaments, però que en el nostre cas no ens afavoreix perquè 
tenim una data de venciment del préstec molt propera. Al 2020 i 2021 
només pagarem interessos i no amortització, i al 2022 i al 2023 pagarem 
l´amortització pendent així com els interessos. D´aquesta manera, hau-
rem de reservar uns fons al 2020 i 2021 per a poder fer front a tota la 
gran despesa als darrers dos anys del crèdit. De no haver estat una me-
sura obligatòria, no ens hi haguéssim acollit”, va concloure el regidor.
El punt va ser aprovat per 8 vots a favor d’ERC, el PSC i GdE i dues 
abstencions de JUNTS.

El Ple del 21 d’octubre 
aprova el reagrupament 
de préstecs formalitzats 
associats al pla de proveïdors

El ple ordinari del 28 
d’octubre aprova l’ampliació 
de les delegacions de 
l’ORGT i l’ordenança de 
Transparència i Administració 
Electrònica per donar més 
facilitats als ciutadans
   
També van quedar aprovats, entre d’altres punts, el compte ge-
neral del 2018, el conveni “L’herència del Maresme” i la moció 
sobre pobresa energètica

Dos dels temes més destacats del ple ordinari celebrat el dilluns 28 
d’octubre van ser l’aprovació de l’ampliació de les delegacions de 
l’ORGT i l’aprovació de l’Ordenança de Transparència i Administració 
Electrònica. Segons va explicar l’alcaldessa, Rosa Pou, ambdues mesu-
res estan encaminades a donar més facilitats als ciutadans en la gestió 
dels tràmits. Per exemple, un dels objectius és aconseguir que el co-
brament de les taxes es pugui fer directament des de l’Ajuntament de 
Caldes per evitar desplaçaments als usuaris; també s’incorporen noves 
mesures en la protecció de dades, i pel que fa a l’aprovació de l’Or-
denança de Transparència i Administració Electrònica, “la voluntat és 
acostar-se al ciutadà, millorant l’accessibilitat i la visibilitat de la infor-
mació”. Els dos punts es van aprovar per unanimitat.

Seguint l’ordre del dia, el primer dels punts aprovats per unanimitat va 
ser la fixació dels dies locals festius del 2020 que han quedat establerts 
en el 8 de setembre i l’11 de desembre.
A continuació es va portar a debat l’aprovació definitiva del Compte Ge-
neral del 2018 que reuneix la liquidació econòmica de l’Ajuntament, ja 
tractada al ple del 25 de març, i els comptes anuals de Caldes XXI (EPEL) 
que es poden consultar amb detall en el web municipal. L’aprovació 
d’aquest punt es va dur a terme amb 8 vots a favor d’ERC i del PSC, 
l’abstenció de GdE i 2 vots en contra de JUNTS.
Joaquim Arnó, en nom de JUNTS, va explicar la posició del grup muni-
cipal afirmant que al Compte General del 2018 hi ha irregularitats que 
suposen l’incompliment de la regla de despesa, la llei de contractació i 
la llei de transparència. Segons el grup municipal, si es comptabilitzen 
certes despeses, el pressupost tindria un resultat negatiu i caldria fer 
un pla d’ajustament. Arnó va expressar també el seu desacord en la 
manera en que l’equip de govern va tractar les seves al·legacions, i va 
exigir una reunió amb l’equip de govern.
El regidor d’Hisenda, òscar Baró, va posar-se a disposició per dur a ter-
me la reunió, i va explicar que les al·legacions presentades pel grup de 
JUNTS van ser desestimades des de Secretaria-Intervenció en conside-
rar-se que les al·legacions estan reservades per als veïns i empreses, 
ja que els regidors són part implicada i tenen la comissió especial de 
comptes per demanar el que considerin.
Per la seva banda, des del grup de GdE, Albert Batlle, va exposar que el 
seu grup no havia estat convocat a la Comissió de Comptes en la que es 
va comunicar la desestimació de les al-legacions de JUNTS, ni tampoc 
a la anterior celebrada a l’abril al no tenir grup municipal en aquell mo-
ment. D’aquesta manera, al no disposar de la informació necessària per 
fer l’avaluació correcta, va explicar que el seu grup preferia abstenir-se 
i també es va demanar la celebració de la reunió amb l’Àrea d’Hisenda.
El següent dels punts tractats durant el ple va ser la modificació de 
crèdit 15/2019, que es va aprovar per 8 vots a favor d’ERC i del PSC i tres 
abstencions de JUNTS i GdE, i que ha estat de 21.033,70 euros a la baixa 
respecte a la plaça d’arquitecte que no s’ha aconseguit cobrir, per una 
banda,  i de l’altra banda, s’ha afegit un suplement de 5.500 euros en la 
partida d’actes i festes, un de 15.000 euros en els subministraments, i 
un de 533,70 euros en els esports.
A continuació es va dur a terme el debat sobre el nou conveni “L’He-
rència del Maresme”, que proposa una col·laboració entre l’Ajuntament 
de Caldes i el Consell Comarcal per donar a conèixer diferents rutes tu-
rístiques pel patrimoni cultural de la comarca del Maresme, entre elles 
algunes de Caldes. Tots els grups van valorar la proposta de forma po-
sitiva i va ser aprovat per unanimitat.
Durant el ple també es van donar a conèixer les xifres anuals de la 
població, que actualment són de 2.982, 1.427 homes i 1.555 dones, i en 
l’àrea de d’urbanisme es va aprovar la numeració de les noves edifica-
cions del carrer Torrenova, que van des del 48 al 72. Els dos punts es 
van aprovar per unanimitat.
En temes de planificació del personal, s’ha aprovat amb els vots a fa-
vor d’ERC i del PSC i les abstencions de JUNTS i GdE, la creació de dues 
places d’operaris de neteja, un servei que fins ara estava externalitzat. 
Segons l’alcaldessa, “d’aquesta manera s’aconsegueix un estalvi impor-
tant, a més de la dignificació del sou dels treballadors”. Dins d’aquest 
àmbit, el ple també va aprovar per unanimitat l’increment salarial del 
personal en 0,30%.
El darrer dels punts, que es va aprovar per unanimitat, va ser la moció 
presentada per ERC i JUNTS a la que també es va adherir el PSC, sobre 
la pobresa energètica i en contra el tall de subministraments a famílies 
en situació de vulnerabilitat i amb deutes pendents.
En el torn de precs i preguntes, GdE va presentar dues propostes d’acord 
que havien estat concebudes com a precs en l’agenda del ple, la pri-
mera per fer una comissió de comunicació que supervisi els mitjans de 
comunicació municipals, i la segona demanant una nova licitació per al 
servei de vigilància i prevenció de les platges. Des d’alcaldia, Rosa Pou 
ha explicat que es tindrien en compte els dos precs, tot i que, especial-
ment en el segon cas, caldria fer una consulta als tècnics. Albert Batlle, 
portaveu de GdE, ha explicat, que depén de com vagin les reunions 
amb l’equip de govern tornaria a presentar les dues demandes com a 
mocions.
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Tal com diu el nostre primer secretari 
del PSC, Miquel Iceta, també els i les 
Socialistes de Caldes ens mostrem 
satisfets dels resultats obtinguts a 
Catalunya en aquestes eleccions, però 
no podem amagar que “els haguéssim 
volgut encara millors”, constatant que 
probablement el desgast patit “és 
el propi d’una repetició electoral”. 
El PSC a tot Catalunya ha mantingut 
els resultats “retallant la distància en 
escons amb el primer partit, en un 
context ·després de la sentència· que 
no era especialment favorable per a 
les posicions més moderades i sinó 
que més aviat afavoria les posicions 
més polaritzades i extremes, tant cap 
a la dreta, com a l’independentisme”. 
En aquest sentit, el i les Socialistes 
creiem que des dels extrems “no està 
progressant a Catalunya” i reclamem 
“reconèixer que la nostra societat és 
plural i diversa” i centrar·nos en la mi·
llor solució pels problemes de la gent.

Nosaltres també lamentem l’ascens de 
l’extrema dreta i recriminem que s’hagi 
alimentat un discurs antipolític que l’ex·
trema dreta ha pogut capitalitzar, junta·
ment amb la posada en risc de la unitat 
del país per part de l’altre extrem.

Finalment, considerem que “la victòria 
socialista a Espanya segueix sent incon·
testable i per tant hem de fer manera 
perquè això que volen els ciutadans 
sigui possible”. El líder dels i les socialis·
tes catalans ha donat “ple suport” a les 
gestions que emprendrà Pedro Sánchez, 
i ha considerat “implantejable” un 
escenari de tercera repetició electoral, 
apel·lant a la responsabilitat de tots 
els partits perquè la configuració d’un 
govern progressista sigui possible. “Qui 
no està en condicions de fer govern, 
hauria de tenir l’obligació de no blo·
quejar l’única opció de govern que hi 
ha”, i creiem que “descartant qualsevol 
acord amb VOX i fer una gran coalició, 
cal explorar totes les possibilitats” i que 
pensem que “qui voti no a la proposta 
de Sánchez, estarà votant amb VOX”.

“No pretenem que pensin com 
nosaltres, però sí que respectin 
que nosaltres pensem diferent. 
El respecte és la base de l’enteni·
ment entre els éssers humans.”

En els resultats de Caldes, volem 
felicitar a ERC per ser els guanyadors en 
les passades eleccions del 10N, seguits 
de JxCat, del PSC, Podem i altres.

Malgrat les diferents opinions, ara si 
toca en aquestes èpoques aparcar 
les discrepàncies i remarcar la bona 
convivència entre veïns i veïnes de 
Caldes, quan llegiu aquest article 
estarem a les portes del Nadal, per 
tant volem desitjar a tothom sense 
exclusions, que tingueu......

un BON NADAL i un FELIÇ ANY NOU 
2020!! Envoltats de la vostra família.

Grup municipal PSC·CP

Un Any Intens

Som a punt de deixar un altre any enre·
re. Un any  intens, marcat pel judici del 
procés. Un judici que ens ha mantingut 
absolutament pendents i concentrats 
durant dies, amb el cor en un puny, 
veient els nostres companys de camí 
asseguts al banc dels acusats amb una 
fortalesa i dignitat de ferro. L’any de 
la sentència. Una sentència que fa que 
moltes persones ens avergonyim de 
formar part del estat en el que ens toca 
viure. Una sentència desproporcionada, 
esbiaixada, injusta... Una sentència· es·
carment reprovada per una organització 
internacional de la talla i prestigi 
d’Amnistia Internacional, treballadora 
incansable pels drets humans arreu del 
món,  a la qual  la majoria de partits 
de l’estat espanyol han menystingut  
sense cap mena de complex i amb 
arguments tant fràgils com l’assevera·
ció  de que vivim en un estat de dret. 

Ha estat l’any de les respostes de pro·
testa massives d’una ciutadania indigna·
da, que es mantindran en el temps. L’any 
que els joves han perdut del tot la de·
safecció sobre allò que els envolta, que 
els condiciona, que els trava el futur... i 
que ens ha deixat imatges esperançado·
res de les noves generacions que pugen 
organitzades, crítiques i combatents.

Ha estat també l’any de les eleccions 
municipals i de dues convocatòries 
de generals pràcticament seguides. 
Del desgast que això suposa, tot i 
haver·les guanyat a Caldes tant a 
nivell municipal com estatal. I del cost 
que ens hauríem pogut estalviar tots 
plegats només per acabar allà mateix 
pel que fa als resultats i a les possibles 
combinacions de govern al congrés dels 
diputats, però ara amb una ultradreta 
reforçada de manera alarmant.

A nivell local som al període de tancar 
pressupostos, amb la llosa del deute 
al damunt, com els darrers tres anys. 
Retallant, retallant i retallant. Amb les 
mans lligades i el cap a cent per hora 
per trobar solucions. I a tocar de la 
nostra festa major petita, i de les festes 
de Nadal. Dates i esdeveniments que 
intentarem viure de la millor manera 
possible solidaritzant·nos amb aquells 
que no podran compartir·ho amb els 
seus i que esperem que passeu feliços 
amb els que us estimen i estimeu.

Deixem un any enrere. Un any intens. 
I n’encetem un de nou en el que 
seguirem mobilitzats reivindicant 
justícia, la llibertat dels presos polítics 
i el dret a l’autodeterminació. Perquè 
som on tot comença i sabem on volem 
arribar. Cuideu·vos, cuidem·nos, molt.

Ja fa un parell de mesos que va comen·
çar el nou curs escolar. Des de Junts 
per Caldes ens ha·gués agradat que 
aquest nou curs aportés, com a nove·
tat, el tan ansiat “Camí Escolar”, però 
malauradament no ha estat possible.
L’anomenat Camí Escolar era un dels punts 
que incorporàvem al nostre programa de 
futur. Era un projecte no gens ambiciós, 
relativament fàcil de dur a terme i que no 
comportava una inversió econòmica impor·
tant. La nostra proposta de Camí Escolar 
consistia, a grans trets, en restringir el trànsit 
dels carrers d’accés a les hores d’entrada 
i sortida escolars per tal que els nostres 
infants i mares i pares amb carrets poguessin 
transitar amb facilitat i sense perill. A més 
incorporava els punts de control d’incidèn·
cies, que consistia en determinar uns domi·
cilis, completament voluntaris, en els quals 
els infants es poguessin dirigir si durant el 
trajecte es trobaven amb alguna incidència. 
És evident que aquest projecte hagués 
estat una millora important, amb una 
implicació econòmica insignificant i que 
apostava per la seguretat dels nostres 
infants i per la seva autonomia. Tenim la 
sort de viure en una vila idònia per fomentar 
l’autonomia dels nostres infants, però tot 
i això no està exempta de perills. El tram 
del carrer Major fins a l’escola, o el tram 
des del Pont del Sergent , per exemple, són 
carrers estrets, sense pràcticament voreres 
i que en ocasions fan difícil conju·gar la 
circulació de vehicles amb el trajecte dels 
nostres fills cap a l’escola. A més, hagués 
estat una bona ocasió per arranjar tots 
aquests carrers i accessos que a dia d’avui 
presenten un estat molt lamentable, i 
d’alguns dels quals, com per exemple la zona 
del Pont del Sergent, ja en vàrem realitzar 
un projecte d’arranjament i millora.
Avui, el camí que va cap a l’escola està 
senyalitzat amb alguna placa i amb 
alguns senyals pintats al terra que 
indiquen que és un carrer que va cap 
a l’escola i que limita la velocitat.
Però considerem que això no és suficient. 
El projecte promogut per l’AMPA, va més 
enllà d’unes simples senyalitzacions. El 
projecte inicial, i per el qual nosaltres 
vàrem apostar, comporta un veritable 
Camí Escolar, segur, i amb la implicació 
de l’Ajuntament i de tots els veïns que 
voluntari·ament van oferir el seu suport.
Hi ha projectes que no requereixen grans 
inversions ni grans desplegaments de 
mitjans, són pro·jectes de poble i per al 
poble, que únicament necessiten d’una 
voluntat ferma per a dur·los a ter·me. El 
“Camí Escolar” és un d’aquests petits·
grans projectes, que malauradament a dia 
d’avui no ha comptat amb la implicació 
ni voluntat necessària per part del 
nostre govern per dur·lo a terme.
I no podem passar l’oportunitat  d’agraïr 
a totes les persones que van exercir el 
seu dret a vot en el darreres eleccions 
i, sobretot, agraïr a totes aquelles que 
una vegada més ens van atorgar el seu 
vot i amb això tota la seva confiança en 
el projecte que representem. Gràcies!

FAllA lA COmUnICACIÓ
Gde demAnA pACtAr lA 
pOlítICA InFOrmAtIVA 
mUnICIpAl
COMUNICAT.· El GM de GENT 
D’ESTRAC ha presentat una proposta 
als altres partits perquè es posi 
en marxa una comissió dels Grups 
Municipals que elabori un reglament 
sobre l’ús i funcionament dels mitjans 
de comunicació municipal (“Portada”, 
web i xarxes) i eviti disputes i acusa·
cions mútues de partidisme, control, 
manipulació i que també estudii la 
possibilitat de posar en marxa de 
nou una emissora de ràdio local...

Ja comença a ser habitual que als 
articles que es publiquen al web i 
al Portada, en la majoria d’ocasions 
només hi figuri l’opinió de membres 
del Govern i no dels altres Grups. “No 
ens sembla adequat, ni transparent, ni 
just –diu el portaveu de GdE, Albert 
Batlle– però en lloc de començar amb 
desqualificacions i retrets, hem cregut 
que seria millor provar de posar·nos 
tots els Grups d’acord i consensuar 
les pautes informatives dels mitjans 
municipals, que són de tots”.

“Que els mitjans públics municipals 
han de ser plurals i transparents, no 
només ho diu GdE –segueix explicant 
el portaveu–, sinó el Col·legi de Peri·
odistes de Catalunya, la UAB, l’ACM 
i, atenció –diu Batlle–, també ho van 
acordar els partits polítics locals (ERC·
PSC·JxC), quan a l’estiu de 2015 van 
signar els pactes de governabilitat per 
facilitar l’alcaldia a JxC, si bé després, 
no ho van aplicar. Ara proposem exac·
tament el mateix, per tant, suposem 
serem capaços de posar·nos d’acord”.

Si en un Ple Municipal hi ha quatre 
partits que voten i expressen la seva 
opinió, perquè a les notícies que difon 
l’Ajuntament només hi apareix la d’un? 
O tots o ningú! –ha dit Batlle–. Si 
només s’explica l’acord, ja està bé que 
ningú digui res, però si s’afegeixen opi·
nions, llavors tots els Grups Municipal 
tenim el mateix dret. Els mitjans de co·
municació municipals són públics, de 
tots i per llei, han de reflectir la plura·
litat de l’Ajuntament. – conclou Batlle. 

bOnA FestA mAJOr d’HIVern, 
bOn nAdAl i mIllOr Any nOU !

amb els millors desitjos 
de Gent d’estrAC
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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

6  
Divendres 

A les 10 matí, a les pistes de 
Petanca Bassiot
tOrneIG sOCIAl de FestA 
mAJOr d’HIVern – tIrAdA 
de pernIl
Organitza: Club Petanca Caldes

11  
Dimecres

A les 6 tarda, a la Biblioteca 
Can Milans
bIblIOlAb: tAller de 
CreACIÓ pOÈtICA “des 
brOssA’m”
Activitat per a adults
Organitza: Biblioteca Can Milans

5  
Dijous

(també el dijous 12)
De 6 a 2/4 de 8 tarda, a l’Espai 
Jove (Fabriqueta)
tAller “CreA el teU prOpI
InstrUment”
Organitza: Àrea de Joventut

13  
Divendres

A les 11 matí, a l’Espai Jove 
(Fabriqueta)
tAller CreAKIds
Taller de cuina creativa per a 
nens i nenes.
A càrrec de Quiràlia
Organitza: Àrea de Joventut

A les 12 migdia, a la Parròquia 
de Santa Maria
mIssA sOlemne de sAntA 
llÚCIA 

A les 6 tarda, a la plaça de la Vila
enCesA dels llUms de 
nAdAl
Tot seguit, XOCOlAtAdA per 
als nens i nenes participants.

14  
Dissabte

A partir de les 10 matí, a la 
Fundació Palau
InAUGUrACIÓ de 
l’eXpOsICIÓ de bOnsAIs
Horari: Dissabte de 10.30 a 14 
h i de 16 a18 h - Diumenge de 
10.30 a 14 h
Organitza: Associació Amics 
dels Bonsais
Col·labora: Fundació Palau

A les 11 matí, a la Fundació Palau
presentACIÓ del 
prOGrAmA: CAldes 
d’estrAC, 800 Anys 
d’HIstÒrIA
Amb la participació d’Alexis 
Serrano (Director de l’Arxiu 
Comarcal del Maresme)
Organitza: Comissió Caldes 
d’Estrac, 800 anys d’història

A les 12 migdia, a l’Esplanada 
de Can Muntanyà 
InAUGUrACIÓ d’Un nOU 
pUnt tUrístIC I CUltUrAl 
A CAldes d’estrAC Premsa 
de vi originària del llegat de 
material etnològic de la finca 
de “Can Paianu”
I tot seguit, degustació de vins 
del Maresme a càrrec de Ca 
l’Adela. A preus populars.

A les 7 tarda, a la Placeta de 
Sant Antoni
COrreFOC InFAntIl
Itinerari: Placeta de Sant 
Antoni, carrer Major, carrer 
Església fins al safareig, Riera i 
Plaça de la Vila.
Colles participants: Colla de 
Diablons del Vi d’Alella i Colla 
Infantil dels Diables d’Estrac 
Organitza: Colla de Diables 
d’Estrac

A les 11 nit, a la sala Cultural 
nIt de FestA I GresCA:
II COnCUrs de KArAOKe
A càrrec de Straw & Berry

15  
Diumenge

Diumenge 15 de desembre
A partir de les 10 matí, a 
l’Esplanada de Can
Muntanyà
plAntAdA de GeGAnts

A partir de 2/4 de 12 migdia 
CerCAVIlA de GeGAnts
Colles convidades: Alella, 
Argentona i Palafolls
Itinerari: Esplanada de Can 
Muntanyà, Riera, Carreró, 
Camí Ral, Sant Josep, Sant Pere 
i Riera fins la plaça de la Vila

Tot seguit a la plaça de la Vila
bAllAdA de tOts els 
GeGAnts
Organitza: Colla de Geganters 
i Grallers

19  
Dijous

Dijous 19 de desembre
A les 3 tarda, al Poliesportiu 
Municipal
CAntAdA de nAdAles de 
l’esCOlA sAGrAdA FAmílIA
Organitza: Escola Sagrada 
Família

A les 6 tarda, a la Biblioteca 
de Can Milans
tAller de nAdAl
A càrrec de Marta Rossell
I tot seguit Pica-pica Festiu 

De 6 a 2/4 de 8 vespre, a 
l’Espai Jove (Fabriqueta) 
tAller GAstrOnÒmIC 
InterGenerACIOnAl
Organitza: Àrea de Joventut i 
Gent Gran

20  
Divendres

A les 8 vespre, a la Sala Cultural
COnCert de nAdAl: 
bArCelOnA sOUl CHOIr 
amb la direcció de Karol Green
I a continuació
brIndIs de nAdAl
Preu: 5€ anticipada i 8€ taquilla
-Aforament limitat-
Venda d’entrades anticipades 
els dies 19 i 20 de desembre, 
d’11h a 13h a la planta baixa de 
l’Ajuntament
Organitza: Amics del Teatre

21  
Dissabte

D’11 a 1 del matí, a l’Esplanada 
de Can Muntanyà
Fem CAGAr el tIÓ
Organitza: Comissió de Festes 
Nadalenques

A les 11 matí, a la Biblioteca 
Can Milans
ClUb de leCtUrA: ”Un Cel 
de plOm” de neus Català, 
escrita per Carme martí
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

De 6 a 2/4 de 8 tarda, a l’Espai 
Jove (Fabriqueta)
berenAr de nAdAl 
Organitza: Àrea de Joventut

A les 7 tarda, a la Fundació 
Palau
COnCert de nAdAl:
preC de nAdAl
A càrrec d’Àngels bassas i 
Anna Comellas
Preu: 5€ anticipada. 7€ el 
mateix dia.

Venda d’entrades a la recepció 
de la Fundació.
Organitza: Fundació Palau

22  
Diumenge

A 2/4 de 12 matí, a la Fundació 
Palau
esCUdellA de COntes
Per a nens a partir de 3 anys
Activitat gratuïta
Cal inscripció a:
fundaciopalau@fundaciopalau.cat
o al telf. 937 913 593
Organitza: Fundació Palau

A les 6 tarda, a la Sala Cultural 
teAtre de tItelles:
“lA CIGAlA I lA FOrmIGA”
A càrrec de la Companyia 
Xip Xap
Preu: 3€, a favor de la marató
Venda d’entrades anticipades 
els dies 19 i 20 de desembre, 
d’11h a 13h a la planta baixa de 
l’Ajuntament.
Organitza: Amics del Teatre

4  
Dissabte (gener)

A les 11 matí, a la Biblioteca 
Can Milans
leCtUrA 
InterGenerACIOnAl en 
VeU AltA
Organitza: Biblioteca Can Milans

5  
Diumenge (gener)

A partir de les 6 tarda
ArrIbAdA de ses mAJestAts 
els reIs mAGs d’OrIent 
Organitza: Comissió de Festes 
Nadalenques 
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Quantes vegades escoltem que una entitat vol deixar d’existir? La Creu Roja de Cal-
des va néixer amb l’objectiu d’atendre situacions d’emergència, acompanyar i lluitar 
contra el dolor, la soledat o la manca de recursos de tants veïns i veïnes sobrepassats 
per circumstàncies que a vegades els ciutadans no podem, no sabem o no volem veu-
re. Així doncs, l’autèntica esperança de l’equip de voluntaris és que tant de bo arribés 
un dia on no fos necessària la seva ajuda.
La Creu Roja de Caldes porta oferint els seus serveis a la vila des del 1972, com a Creu 
Roja del Mar. Actualment treballa en col·laboració molt estreta amb l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac. Josep Taberné Ferrer és el president de l’entitat des de fa 20 anys i té 
clar que si l’entitat va endavant, és gràcies a l’equip de voluntaris: “són els voluntaris 
els que donen sentit a la tasca de l’entitat”.

Josep Taberné Ferrer,
President de l’assemblea local de la Creu Roja

Quina és la teva tasca com a president? 
Coordinar i dinamitzar els diferents 
projectes que estem o anem a desenvolupar 
segons necessitats locals del moment i/ o 
també segons indicacions de programes 
generats des de Creu Roja Catalunya. El 
meu càrrec també suposa la representació 
institucional de la nostra Assemblea.
Quins àmbits es tracten des de la Creu Roja?
La prioritat és intervenir en aquells àmbits 
on, directa o indirectament, puguin haver-hi 
persones en situació de risc. Ens enfoquem 
principalment a usuaris d’edat avançada i 
infants, i mirem de disposar dels recursos 
necessaris per actuar en cas de que 
sorgís una situació d’emergència. També 
estem presents en la majoria d’actes que 
s’organitzen per part dels ajuntaments de les 
viles de Caldes i Sant Vicenç i en la que es 
preveu una afluència important de persones. 
Són tasques que ja venen designades i 
concretades en ambdós Consistoris, moltes 
vegades des de principi d’any, i consisteix a 
donar cobertura amb socorristes i ambulància 
en previsió de possibles cures, trasllats, etc...
Quines són les principals activitats 
relacionades amb la gent gran?
Tenim un projecte global anomenat “vellesa 
activa” que té com objectiu l’ envelliment 
saludable, tant a nivell físic com cognitiu, 
dinamitzant activitats col·lectives que suposin 
augmentar les seves relacions. Per exemple: 
tallers d’artesanies, de musicoteràpia, 
risoteràpia, de respiració, excursions lúdic-
festives, gimnàstica per a gent gran, etc... 
Cal destacar, que a fi de donar millor servei 
a aquesta franja de vilatans, hem adequat 
el mòdul de la platja, per tal de que disposin 
d’un lloc on desenvolupar aquests tallers i 
d’altres que ells mateixos puguin indicar o 
simplement com a lloc per a reunir- se. Hem 
tirat envans, deixant una única sala més 
gran, hem posat calefacció i aire condicionat, 
i també una pantalla de projecció.

Nom de l’associació:
CREU ROJA CALDES D’ESTRAC-SANT VICENÇ DE MONTALT
Telèfon de contacte: 93 791 25 65
Adreça electrònica: josep.taberne@creuroja.org 
josepmaria.comas@creuroja.org
Adreça postal: Plaça de la Vila s/n. Edif. Ajuntament, 4a plta. Caldes d’Estrac

I amb la infància?
És una franja que ara tenim com assignatura 
pendent. Vam començar un estiu amb el 
casal per a nens que incloïa dinar i berenar, i 
la idea era continuar a l ´hivern amb un casal 
de reforç escolar que inclogués el berenar de 
cada tarda. Finalment, i en part per la manca 
de voluntaris, aquesta activitat no s’ha dut 
a terme, però la tenim en standby, no pas 
desestimada del tot. No obstant, no tenim 
desatesa aquesta franja de població, ja que 
sí destinem recursos com beques menjador, 
targetes per a vestuari, ajuts per a compra 
de llibres i la campanya de joguines per Reis.
Com funciona la Campanya d’Aliments? 
Aquesta és una activitat, que 
malauradament, no podem deixar de 
desenvolupar durant tot l any i que sembla 
que s’ ha fet crònica. Nosaltres fem 
entrega d’aliments a les famílies que tenim 
incorporades en aquest servei i que han estat 
consensuades juntament amb Serveis Socials 
de l’Ajuntament. Fem repartiment cada vint 
dies, tant d‘aliments i roba, com productes de 
neteja i d’higiene personal. Cal destacar que 
per a dur a terme aquest repartiment, i per 
tal de que el lot sigui el més adient, equilibrat 
i complet possible, durant l’any (no només 
durant la campanya del Gran Recapte) fem 
recapte selectiu d’aliments els dissabtes en el 
supermercats de les dues viles. Ben aviat ens 
vam adonar que amb els aliments que ens 
arribaven del FEGA (bàsicament llegums, llet 
i conserves) no podíem dir amb consciencia 
que fèiem entrega d’aliments per a famílies, 
menys si teníem en compte que moltes 
d’elles tenen menors entre els seus membres 
i per això vam començar a recaptar aliments 
de motu proprio, per tal de complimentar 
i enriquir el lot que s’entregava.

Alguna altra activitat que estigui oblidant? 
També fem acompanyaments a gent gran 
(comprar, metge, etc.), fem entrega en dipòsit 
de material mèdic de suport com crosses, 
cadires de rodes, fins i tot disposem de dos 
llits hidràulics hospitalaris i dues grues per 
mobilitzar malats de més de 65 anys. Encara 
que ja no desenvolupem el servei preventiu 
a platges, des de fa dos anys oferim el servei 
de banys adaptats a aquelles persones 
amb dificultat de moviment. A més a més, 
disposem d’ajuts per pagar lloguer, factures 
de llum i/o aigua, medicació, ulleres, etc... 
quan la situació de la persona i/o família 
així ho requereixi, i cal esmentar també 
el servei de teleassistència domiciliaria i 
la ATEMPRO (geolocalitzador per a dones 
que han patit violència de gènere).
Amb quines dificultats us 
trobeu en el dia a dia?
Bàsicament la manca de recursos tant 
materials com personals, voluntaris. Ens 
caldria més conscienciació i coneixement de 
la nostra labor (aquí entonem nosaltres el 
mea culpa, doncs no sempre som capaços de 
transmetre tot allò que fem, i d’altres vegades 
i per protecció dels propis usuaris, simplement 
no ho esmentem) i que en conseqüència, més 
vilatans es fessin socis i/o destinéssim una 
mica del seu temps per fer de voluntaris en 
algun dels projectes esmentats o valorar la 
possibilitats d’engegar-ne d’altres. Ara mateix 
només disposem del local on tenim el rebost i 
ens cal urgentment, un local per dipositar tot el 
material de suport (llits, cadires, crosses, etc.).
Com t’agradaria que fos la Creu Roja 
de Caldes d’aquí a 20 anys?
El gran èxit de la nostra societat seria que 
entitats com Creu roja ja no existissin perquè 
ja no fessin cap falta. Aquest és el meu anhel, 
que puguem un dia tancar la porta per sempre.
Què és el que més t’agrada d’aquesta entitat?
Els valors que representa ni passen de 
moda, ni malauradament estan desfasats. 
El voluntariat en sí mateix, és un valor que 
enriqueix a qui el practica. El donar sempre, 
sempre té un retorn molt més important 
per a qui ho practica. Hi ha una frase d’en 
Vicenç Ferrer que jo tinc sempre molt present 
“sempre hi resta fragància en la mà de qui 
dóna una rosa”. Mai quedem buits al donar, 
ans al contrari, el retorn sol ser més important.


