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T

eniu a mans el primer Portada amb paper 100% reciclat i amb certificat, que
representa una passa més en la millora de la sostenibilitat.
En aquesta primera edició de l’any d’aquest butlletí fem un recull de l’actualitat
municipal dels darrers 3 mesos però hem volgut destacar-ne especialment el
pressupost del consistori d’enguany. Aquest va ser aprovat el passat desembre
per 10 dels 11 regidors i són l’inici de noves col·laboracions entre partits que tots
trobem tan necessàries. En trobareu les dades i gràfics a les primeres planes.
El temporal Glòria va fer estralls arreu, i va produir força afectacions a la nostra
vila i especialment al litoral. Expliquem les actuacions de l’Ajuntament i també
per part de voluntaris i voluntàries de Caldes en la retirada de plàstics i d’altres
residus de la platja. El mar ens ha tornat part del que ha acabat allà de forma
indeguda, i això ens fa pensar i anima a prendre accions a tots plegats. Aplaudim aquestes iniciatives i ens omple d’orgull comptar amb vilatans així de col·
laboradors i implicats en la lluita contra la crisi climàtica.
El Carnaval de Caldes ens ha carregat les piles a tots els que l’hem gaudit i ens
ha deixat moments molt divertits i imatges fantàstiques. També és moment de
recordar les festes de Santa Llúcia i nadalenques, en les quals com a novetat
aquest any vam incorporar amb gran èxit el primer concurs de balcons, que tant
va contribuir en la il·luminació i l’ambient festiu.
En la celebració dels 800 anys de Caldes, recentment vam poder commemorar la
nostra història amb una taula rodona molt interessant. Us animen a estar atents
als nous actes, així com al programa de participació ciutadana per al nou POUM i
el procés de cocreació de la nova edició de la Bio-Fira Aqua Calida.
Volem destacar alguns dels pròxims actes ineludibles, el primer dels quals és la
Fira d’entitats. També el Dia Internacional de les Dones, que inclourà el ja tradicional berenar intercultural i la Cursa de la Dona 3 Viles, i també nous actes com
xerrades, conta contes i curs d’Aikido. Tampoc us podeu perdre la 31ª edició de la
Cursa Popular, la nova edició del Mercat de Segona Mà, la Fira del Playmobil, la
Nit de Tapes i Música al Mercat Municipal i la nostra Pesolada, el tret de sortida
de la qual serà amb la 2ª Ruta Gastronòmica de la tapa de pèsols amb la novetat
d’un concurs.
Per acabar, volem felicitar el Club de Petanca de Caldes, que ja ha començat actes per celebrar el seu 40è aniversari, i també felicitem els Amics del Bonsai que
recentment han celebrat el seu 27è aniversari.
Que tingueu tots una bona Pesolada!
L’equip de govern
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L’Ajuntament de Caldes d’Estrac
aprova el pressupost del
2020 de 4.788.517,59 euros

E

n el ple del 16 de desembre de 2019, el
regidor d’Hisenda, Òscar Baró, va presentar
el pressupost del 2020, que va ser aprovat
amb els vots a favor dels 5 regidors d’ERC,
2 del PSC, 2 de JUNTS i un vot en contra del
regidor de GdE. L’import total del pressupost és de 4.788.517,59 €.
El regidor va explicar que es tracta d’un
pressupost molt similar al del 2019, però
amb una distribució diferent, adaptada a
l’organització interna de les regidories que
ha variat en aquest nou mandat.
Pel que fa a les despeses, Òscar Baró va
oferir una relació de percentatges respecte al total de les operacions de capital del
pressupost. Segons aquesta relació, a Hisenda li pertoca un 6,8%, a Serveis Urbans
i Administració un 18,6%, a Urbanisme i Habitatge un 6,5%, a Cultura un 3,3%, a Turisme, Comerç, Promoció Econòmica i Termal
un 3,6%, a Acció Social un 4,5%, a Esports
un 1,7%, a Comunicació i Participació Ciutadana un 1,1%, a Ensenyament un 4,5%,
a Salut un 0,1%, a Govern Local un 15,4%,
a Serveis Públics i Medi Ambient un 23,7%,
a Gent Gran, Polítiques d’Igualtat i Dona un
0,7%, i a Joventut un 0,5%.
Pel que fa als ingressos, el regidor d’Hisenda va destacar que el rebut de l’IBI pujarà
un 3% degut a la regularització cadastral
que fa l’estat, i que pujarà el valor cadastral
dels immobles en el mateix percentatge. En
un exemple pràctic, el regidor va explicar
que un rebut d’IBI de 400 euros el 2019,

L’aprovació es va dur a
terme durant la sessió de ple
ordinària celebrada el 16 de
desembre a la Sala Cultural,
on també es van aprovar
altres qüestions com el
calendari de plens ordinaris
l’any vinent serà de 412 euros.
En la part d’inversions previstes, que sumen un total de 172.550 euros, finançats
amb un crèdit de la Diputació sense interessos, Òscar Baró va explicar que es tractava d’una estimació i que segurament n’hi
hauria més, depenent de com es defineixin
les subvencions esperades de les meses
de concertació i d’altres que segurament
s’acabin concedint, però que encara s’està
a l’espera de confirmació.
Entre les inversions previstes en el pressupost, destaquen els 40.000 euros destinats a la millora del pavelló i els 45.000
euros destinats a les màquines de zona
blava.
La totalitat de les primeres inversions
previstes són les següents, amb imports
en euros: marquesines 8.650, mobiliari 31.000, integració informàtica 20.000,
mur de Torrevella 12.000, arranjament
del sostre del pavelló 40.000, domassos
1.800, millores en les instal·lacions dels
Serveis Socials 3.000, millores al Casal

de joves 3.000, bufador elèctric 1.600,
bomba d’aigua pel Parc de Can Muntanyà
2.000, millores en les infraestructures de
la zona blava 45.000, contenidors brossa
4.500.
El regidor d’Hisenda, Òscar Baró, va destacar que en aquests pressupostos s’ha
arribat a un acord, “amb els companys de
govern, el PSC, i també amb el grup de
JUNTS”. En concret, el regidor va explicar
que JUNTS va realitzar un seguit de propostes, totes elles alineades amb les polítiques
del govern, algunes de les quals ja s’han
incorporat i d’altres es farà durant l’any vinent mitjançant modificacions de crèdit. El
regidor va explicar que es farà una aportació extra als usuaris caldencs de la Fundació
Maresme que ja en rebien alguna per part
de Serveis Socials, i també aportacions per
a la resta que encara no en rebien. També,
s’ha adquirit el compromís de treballar conjuntament amb JUNTS en el manteniment
de les instal·lacions eòliques i tèrmiques en
dependències municipals així com a fer-hi
inversions en un mínim de 15.000 euros
per millorar l’autoconsum. D’altra banda,
va explicar la voluntat de treballar plegats
per fer realitat aquest 2020 el pont de la
riera del Gorg, que fa tants anys demanen
els veïns de la zona. El regidor d’Hisenda
també es va mostrar obert per col·laborar
amb Gent d’Estrac, donant continuïtat als
oferiments anteriors.
Des del PSC, Miquel González va valorar
positivament el fet de poder comptar amb
Segueix a la pàgina 4 >>
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el suport de JUNTS, i va destacar que és un pressupost en el que
les inversions poden variar si arriben més ingressos, “cal tenir en
compte que estem aprovant un 80% del pressupost”, va afirmar.
Al seu torn, el representant de JUNTS, Joaquim Arnó, va mostrar
la seva satisfacció pel fet que s’hagin acceptat les aportacions de
JUNTS basades en l’àmbit mediambiental, referint-se, per exemple,
al manteniment de les instal·lacions eòliques i al Pla d’Acció d’Energies Sostenibles.
Albert Batlle, de GdE, va explicar que el seu seria un “vot crític”.
Segons el regidor, “no ens sembla necessari fer un increment de
l’IBI. Creiem que es poden acomplir totes les accions que es pro-

4

posa dur a terme l’equip de govern sense que això afecti la butxaca del ciutadà”. Batlle va posar d’exemple l’increment en l’apartat
d’informàtica, en urbanisme i en el suport jurídic, que van ser rebatudes pel regidor d’Hisenda Òscar Baró. El regidor va explicar
que hi ha un sistema informàtic realment deteriorat, i en quant a
les despeses jurídiques, va explicar que fins i tot eren inferiors a
les de l’any passat.
El regidor d’Urbanisme, Miquel González, també va replicar les afirmacions de GdE i va afirmar que baixar els ingressos en el manteniment
dels edificis suposa que a llarg termini es produeixen conseqüències
difícils de solucionar.

actualitat serveis urbans i via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El temporal Glòria causa diverses
afectacions al municipi de Caldes

Els accessos a la platja, el
cementiri i l’esplanada de
Can Muntanyà van ser alguns
dels espais més castigats

L

es fortes ventades i la tempesta associada al temporal Glòria es van fer sentir
a Caldes d’Estrac, en concret la tarda del
diumenge 19 de gener va ser un dels dies
més difícils. Va caldre una intensa tasca
de la Brigada Municipal, de la brigada del
GBI, els bombers i la Policia Local per restablir la normalitat.
Les actuacions més immediates van tenir
lloc als centres d’ensenyament, on va
ser necessari un seguiment per controlar possibles afectacions. És per això que
una de les mesures va consistir a recomanar l’anul·lació de les classes els dies
més crítics del temporal, tot i que només
es va detectar una petita gotera al terrat
de l’Escola Bressol. També es van haver
d’examinar els camins que portaven a
l’escola per assegurar que estiguessin
lliures d’esllavissades.
Seguint els informes dels Serveis Tècnics
Municipals, també es van produir incidències en el cementiri (a la part sud-est
va caure un tros del mur de tanca amb
esllavissada de terres), a la part inferior
de la baixada del Pont del Sergent (on es
va produir una esllavissada de terres que
va deixar al descobert la línia de l’enllumenat públic), i a la coberta de la piscina,
(que va perdre algunes plaques a causa
del fort vent).

D’altra banda, es van haver de rehabilitar
els accessos a la platja, especialment el
de la Riera, que havia quedat col·lapsat.
L’esplanada de Can Muntanyà va ser una
altra de les zones que van requerir la intervenció dels equips de la brigada per
fer front a diferents esllavissades.

malmeses, i a més a més, tota la platja
va quedar remoguda i plena d’algues, canyes, deixalles i molts plàstics que amb
una crida popular de molts grups de veïns
de Caldes es van recollir voluntàriament
com podreu llegir en les notícies de Medi
Ambient.

Els informes dels Serveis Tècnics Municipals detallen els impactes a la zona del
litoral, el passeig del front marítim, on
l’onatge va causar un desplaçament de
la sorra que es va acumular al costat del
passeig, i en conseqüència, tots els elements i equipaments de la platja van
quedat mig enterrats i malmesos.

Segons l’informe, l’aigua va arribar fins a
la tanca de les cases de l’altra banda del
passeig i va afectar les terrasses de les
guinguetes de la platja.

D’altra banda, al costat de les finestres de
la piscina de l’hotel balneari es va acumular fins a mig metre de sorra recolzada
directament sobre el vidre, les canonades
de l’emissari submarí també van quedar

Un altre punt afectat van ser les pistes
de petanca que també van quedar molt
malmeses.
Els informes destaquen també que la
tempesta va deixar danys i trencaments
a la xarxa pública de sanejament per les
fortes pluges.
Pel que fa a la resta d’equipaments municipals, es van patir desperfectes a la
Biblioteca, a la seu de l’Ajuntament i al
Pavelló Poliesportiu.
D’altra banda, la Fundació Palau també va
patir algunes afectacions i va restar tancada durant dos dies.
L’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, va destacar “la bona coordinació entre les brigades i els cossos de bombers, juntament
amb la Policia Local, que ha permès una
resposta eficient i ràpida a totes les conseqüències del temporal, que a més de
les zones esmentades també va produir
una sèrie important d’esllavissades i es
va endur arbres que de seguida es van
poder moure per garantir la seguretat de
tots els veïns i veïnes”.
5
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La il·luminació de Nadal i de les
Festes de Santa Llúcia de Caldes: una
aposta per la singularitat, la tradició
i el retorn al comerç de la vila
La il·luminació d’aquestes festes va donar relleu
als elements singulars naturals i arquitectònics de
Caldes tot obrint les portes a la participació ciutadana
i promocionant també els establiments de la vila

A

quest 2019, juntament amb l’encesa
de l’arbre de Nadal, l’Àrea de Via Pública
va posar en marxa un enllumenat que va
posar l’accent en els elements emblemàtics naturals, com són els diferents grups
d’arbres que caracteritzen la nostra vila,
així com també els diferents punts arquitectònics que distingeixen la població de
Caldes i la fan singular.

D’aquesta manera, es van il·luminar els
plàtans de la Riera, arbres significatius
de Caldes com l’olivera i el garrofer de
l’estació de tren, el grup de palmeres del
poliesportiu o del passeig dels Anglesos,
algunes moreres de la plaça Sant Antoni, del carrer de la Mercè o per exemple,
l’avet del cementiri.
També van quedar sota la llum daurada
alguns punts emblemàtics de la vila, com
és el safareig, la Biblioteca Can Milans,
l’església del Carme, el campanar o la
pèrgola del parc Joan Maragall. “És una
manera de recordar la il·luminació tradicional de dècades enrera, quan els protagonistes només eren els plàtans de la

Riera i de donar més identitat a la decoració nadalenca, realçant aquells aspectes
que ens distingeixen”, va explicar l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou.

d’una trucada per robatori a l’estació de
tren de Caldes. En primer lloc, les policies locals dels dos municipis van realitzar
una ràpida i eficient recerca dins dels límits del front marítim de cada municipi,
i finalment van aconseguir interceptar els
tres sospitosos.

recuperar el sostret a la víctima del robatori. Posteriorment es van traslladar a
la comissaria dels Mossos d’Esquadra per
passar a disposició Judicial.

Aquesta proposta es va complementar
amb el procés participatiu del concurs
de balcons de Nadal, que tenia l’objectiu
d’engrescar tothom en la decoració nadalenca de la vila, dotat amb sis premis,
tres de 200 euros i tres de 100 euros, que
s’havien de gastar en els establiments de
Caldes. D’aquesta manera, la il·luminació
de Nadal del 2019 ha estat un projecte
global obert a la participació i amb un retorn als establiments de la vila.

GOVERNACIÓ

La bona
coordinació entre
les policies locals
de Caldes i Sant
Vicenç de Montalt
possibilita la
detenció de
tres sospitosos
de robatori
L’actuació va tenir lloc
el dilluns 6 de gener

E

l dilluns 6 de gener a la tarda, la Policia Local de Caldes d’Estrac en coordinació amb la Policia Local de Sant Vicenç de
Montalt, va realitzar una exitosa actuació
conjunta gràcies a la qual va aconseguir
detenir tres individus sospitosos de robatori al passeig dels Anglesos.
L’operació es va posar en marxa després
6

En el moment de la identificació un d’ells
es va escapar, tot i que finalment tots
tres van acabar detinguts i es va poder

El regidor de Governació, Joan Baró, va
agrair l’actuació de la Policia Local de Caldes i de la Policia Local de Sant Vicenç.
“Vull agrair la bona feina feta al servei
dels veïns i veïnes dels nostres municipis,
no només com a regidor, sinó sobretot
com a veí. Moltes gràcies”.

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

Les escoles de Caldes i l’Institut Esteve Albert de Sant
Vicenç et conviden a conèixer el seu projecte educatiu
Portes obertes
durant el mes
d’abril a l’Escola
Bressol de Caldes
Dimecres 11 de març a les 15.10h, jornada de
portes obertes a l’Escola Sagrada Família

D

el 23 de març a l’1 d’abril, es durà a terme el procés de preinscripció per als
alumnes que s’incorporen a l’educació infantil així com per als que fan un canvi de
centre, és per això que l’Escola Sagrada Família us convida a una jornada de portes
obertes que es realitzarà el pròxim dia 11 de març de 15.10 a 16.30 hores.
Durant la jornada de portes obertes es farà una visita guiada a l’escola i s’explicarà
el projecte educatiu, especialment a l’etapa infantil, on s’han fet alguns canvis respecte a d’altres anys i l’equip vol donar-los a conèixer de primera mà. En cas de no
poder assistir podeu trucar al 93 791 15 52 o enviar un correu a a8015004@xtec.cat
per tal de concertar una visita.
D’altra banda, també es poden seguir les activitats de l’escola a través del seu
Instagram @escolasfcaldesdestrac i també del seu bloc: http://blocs.xtec.cat/
escsagradafamiliadecaldesdestrac
L’Escola Sagrada Família es defineix com una escola d’una línia, petita i acollidora,
d’estructura antiga però renovada recentment i amb grans espais interiors per a
fer-hi grans activitats. L’escola està adherida a alguns projectes com: Escola Nova
21, Grup Experimental Plurilingüe, Ara Art, i #aquiproubullying.

El 15 de març l’Institut Esteve Albert celebra una jornada
de portes obertes
Durant la jornada de portes obertes estan
previstes diferents activitats.
A les 10:30h, es farà la trobada i una xerrada informativa.
A les 11h tindrà lloc una visita guiada del
centre que finalitzarà a les 12h amb una
xocolatada.
A les 13h es farà la cloenda de la jornada.

Es poden concertar visites
per tal de conèixer el projecte
educatiu i les instal·lacions

L’Escola Bressol Municipal de Caldes

d’Estrac celebrarà durant tot el mes
d’abril jornades de portes obertes amb
l’objectiu de mostrar les instal·lacions i
explicar el seu projecte educatiu i la metodologia.
Per fer la visita guiada, cal contactar prèviament amb l’escola al telèfon 93 791 11
06. Els horaris són de 9:30h a 11:30h del
matí i de 15:15h a 16:30h.
L’Escola Bressol és un centre educatiu
que treballa juntament amb les famílies,
en l’atenció dels infants de 0 a 3 anys.
Una de les seves característiques més
destacades és la metodologia que utilitza l’equip de mestres i que es basa en el
joc i l’experimentació. Aquests dos elements són claus per afavorir l’autonomia
de l’infant respectant el ritme de cadascú
i convertint les situacions quotidianes en
una oportunitat per continuar creixent.
El servei escolar que ofereix l’escola és de
8 a 17h. L’entrada al matí és des de les 8
a les 9:30h, i la sortida és entre les 11:45h
i les 12h. Al migdia l’entrada és de 15 a
15:30h i la sortida és entre les 16:30h i les
17h. També hi ha servei de menjador per
a les famílies interessades.
7
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El Curs de
cuidadors no
professionals
acompleix
l’objectiu
d’oferir suport
i coneixements
a aquelles
persones que
han de fer-se
responsables de
la cura d’altres
persones

Entre el 8 d’octubre i el 7

de novembre 18 persones de
Caldes van poder assistir cada
dimarts de 10:30h a 12:30h i
cada dijous de 17:30h a 19:30h
al Curs de cuidadors no professionals organitzat des de
l’Àrea d’Acció Social i Atenció
a les Persones.
Una formació d’un total de 25
hores tant teòriques com pràctiques on es va aprofundir en
temes tan importants com els
primers auxilis, la resolució de
conflictes, les habilitats per

La formació va
constar de 25
hores de formació
teòrica i pràctica
afrontar problemes de conducta, la pèrdua i el dol.
Segons Ferran Cortina, un
dels formadors especialitzat
en psicologia, consisteix en
una formació bàsica on es
tracta de manera general la
tasca que suposa ser cuidador. “Un dels aspectes en els
que incidim és el de l’auto

cura, és important tenir cura
d’un mateix per poder cuidar l’altre, un equilibri que no
sempre és fàcil de trobar”.
Cortina ha explicat que durant la formació també es van
tractar temes relacionats amb
aspectes d’infermeria, com és
la higiene, la mobilització i les
cures. En acabar la formació
els participants van obtenir un
diploma de reconeixement.
Un cop finalitzada aquesta
primera formació, els assistents van tenir l’oportunitat
de participar en un mòdul es-

pecialitzat en la resolució de
conflictes.
Segons la regidora d’Acció Social i Atenció a les Persones,
Laura Aloy “aquesta era una
formació necessària, perquè
ens trobem amb moltes persones que han d’assumir el
rol de cuidadors però sense
les eines necessàries per poder fer front a aquesta tasca”.
Aloy ha valorat positivament
l’experiència a la que es vol
donar continuïtat amb altres
mòduls formatius com el de
les mobilitzacions.

Obert el termini per demanar la reducció del
40% de la taxa de la brossa municipal
Les sol·licituds es podran fer fins
al 31 de març del 2020

D

es de l’1 de gener i fins al 31 de març del 2020 ja es poden
lliurar les sol·licituds per a la reducció del 40% de la taxa de la
brossa municipal del 2020.
Aquesta reducció la poden demanar aquelles persones que
acompleixin els següents requisits:
1.- Persones que la seva unitat familiar no superi l’import del
salari mínim interprofessional
SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL 2019
950 €/mes 13.300 €/anual
2.- E
 star empadronats a Caldes d´Estrac
3.- Presentar la sol·licitud des de l’1 de gener fins al 31 de març
de 2020
Procés:
a) Presentar instància específica a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC), Registre General de l’Ajuntament, de la sol·licitud de la
reducció, acompanyada de la documentació requerida
b) L’Oficina de Gestió Tributària (OGT) rebrà i resoldrà les sol·
licituds i en cas d’aprovació es procedirà a emetre el cost de
la taxa de la brossa amb la reducció del 40% ja inclosa
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Caminant
cap a la
igualtat
Enguany sota el lema “Caminant cap a

la igualtat” les àrees de Dona i Polítiques
d’Igualtat, Acció Social i Alcaldia de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac han previst diverses actuacions per commemorar el Dia
Internacional de les Dones el pròxim 8 de
març conjuntament. A més, l’Àrea d’Esports organitza la Cursa de la Dona de les
3 viles i el Curs d’aikido aplicat a la defensa personal femenina. Amb aquest seguit
d’activitats, es vol seguir fomentant l’empoderament i la promoció de les dones així
com impulsar una consciència col·lectiva
per eradicar les desigualtats de gènere.

Programació especial
per commemorar el Dia
Internacional de les Dones
La programació s’inicia el 6 de març, amb la
lectura del manifest com a tret de sortida,
a les 12h a la plaça de la Vila.
A les 17:30h, a la Biblioteca Can Milans, les
àrees de Dona i Polítiques d’Igualtat, Acció
Social i Alcaldia en col·laboració amb l’Àrea
de Cultura i la Biblioteca, han organitzat un
conta contes infantil a càrrec d’Umpalumpa
destinat a infants més grans de 4 anys, que
té com a protagonista la Daniela, una nena
que vol ser pirata i per aconseguir-ho haurà
de passar un seguit de proves.
El dissabte 7 de març serà un dels dies més
intensos de la programació. A les 11h, la
Biblioteca Municipal celebrarà una lectura
intergeneracional de temàtica feminista a
càrrec de voluntaris del municipi, organitzada des de la Biblioteca Can Milans i l’Àrea
de Dona i Polítiques d’Igualtat.
A les 12h, l’Espai Jove (edifici de la
Fabriqueta), acollirà la ponència: “Viu el teu
cicle menstrual en positiu”, organitzada
des de l’Àrea de Dona i Polítiques d’Igualtat,
Alcaldia i Àrea d’Acció Social, a càrrec de
Sophia Style, antropòloga i fundadora
de Mujer cíclica. A partir de diferents
claus i reflexions, la xerrada té com a
objectiu explorar maneres pràctiques i
inspiradores per poder transformar poc a
poc l’experiència del cicle menstrual en una
força constructiva i creativa.
A les 20h, la Sala Cultural oferirà l’espectacle: “Relacions, liposuccions i altres embolics”, una vetllada de contes per a adults
a càrrec d’Assumpta Mercader i Núria Bru-

cart, organitzat des de les Àrees de Dona i
Polítiques d’Igualtat, Acció Social i Alcaldia.
És una proposta per a majors de 14 anys, on
a través de contes originals, entretinguts i
divertits, es posen sobre la taula temes tan
actuals com la dificultat de combinar feina i família, l’obligació de ser eternament
jove, les diferents relacions sentimentals i
el consumisme compulsiu.
Diumenge, 8 de març, organitzada des
d’Alcaldia i les regidories de Dona i Polítiques d’Igualtat i d’Acció Social i Atenció a
les Persones, tindrà lloc a l’Espai Jove (edifici de la Fabriqueta), el Berenar Intercultural de Dones, que se celebra per quart
any consecutiu. Aquest any amb la col·
laboració de Leonor Manrique, que realitzarà les fotografies de les assistents, i Mercè films, amb el disseny de les bosses que
es donaran a les assistents. La consigna és:
“portar un menjar de la teva terra per compartir amb les altres dones del municipi”.

A més a més, hi haurà tallers de trenes, de
henna, fotografies de les assistents per realitzar una pancarta, photocall i moltes més
sorpreses.
La programació continuarà encara amb
dues activitats esportives. El dissabte 14 de
març, a les 17:30h, el Poliesportiu Municipal
acollirà el Curs d’aikido aplicat a la defensa personal femenina organitzat des de
l’Àrea d’Esports i l’Àrea de Dona i Polítiques
d’Igualtat; i diumenge 15 de març, a partir
de les 9h l’Àrea d’Esports organitza la Cursa de la Dona, i a les 11h, l’Ironkids.
Les àrees implicades en la creació d’aquesta programació transversal han destacat
que amb les diferents activitats no només
es tracta de promoure les dones, sinó la coneixença entre elles, de manera que es creï
una xarxa on la prioritat sigui l’intercanvi
d’experiències, la interrelació i l’escolta. La
comunicació i l’amistat són les eines d’un
empoderament realment significatiu.
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Jornada
esportiva per
commemorar el
Dia Internacional
de les Dones
El 15 de març torna la Cursa de la Dona
i tot seguit se celebrarà l’Ironkids

El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones,

una commemoració que se celebra arreu del món i es
per això que els ajuntaments de St. Vicenç de Montalt,
St. Andreu Llavaneres i Caldes d’Estrac s’uneixen per
celebrar aquest dia amb un esdeveniment esportiu: la
Cursa de la Dona.
Com l’any passat, el recorregut de la cursa anirà pel
front marítim de Sant Vicenç, Llavaneres, Caldes d’Estrac i Arenys de Mar. Els atletes que vulguin participar
podran optar entre dos recorreguts de cinc i deu quilòmetres respectivament. Aquest any la cursa és oberta
a tothom que sigui major de 12 anys, sense distinció
de sexe. La sortida es farà a les 9 del matí des del Port
Balís. Els interessats podran gaudir d’un escalfament
a càrrec de Mary González Reina, atleta espanyola
internacional, el mateix dia de la cursa.
Per als petits i joves amants de l’esport, el mateix diumenge 15 de març també s’ha organitzat una cursa
popular, en aquest cas dirigida als nens entre 3 i 16
anys: l’Ironkids, que començarà a les 11h del matí.
Informa-te’n al web: www.cursadeladona3viles.com

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

Finalitza el Taller de creació literària
promogut des de Calderart

Degut a la bona sinergia
entre mestre i alumnes,
es preveu una nova
edició al 2020

El Taller de creació literària per a adults que es va iniciar
el 2 de novembre del 2019 i va finalitzar el 21 de desembre
del 2019 ha tingut una bona acollida per part de tots els
participants.

Durant cinc sessions, els assistents han pogut aprofundir
en temes claus de l’escriptura, com el coneixement dels
seus personatges, el desenvolupament de les idees o la
importància de la trama, guiats per Francesc Hernández,
professor d’escriptura creativa, per a qui “tothom té al cap
una història que val la pena ser explicada”.
Aquesta iniciativa literària s’emmarca dins “Calderart”, el
Cicle d’Arts Escèniques i Culturals de Caldes. Es tracta d’un
programa promogut per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament
amb la col·laboració de la Biblioteca Can Milans amb l’objectiu de de promoure l’escriptura i la participació d’adults
a la propera mostra literària que se celebrarà a Caldes durant la primavera.
10
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Caldes d’Estrac: 800 anys
La taula rodona del 8 de febrer aprofundeix
en els orígens de la vila

E

l dissabte 8 de febrer, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, en col·laboració amb
la Comissió Ciutadana dels 800 anys, van
organitzar una taula rodona amb l’objectiu de donar a conèixer i aprofundir en la
història de Caldes d’Estrac, que aquest
any té una especial rellevància ja que
s’acompleixen 800 anys des de la fundació de la vila, el 1219.
Més de 60 persones van assistir a la Sala
Cultural, on l’esdeveniment va començar a les 18h segons el previst, amb les

paraules d’Alexis Serrano, director de
l’Arxiu Comarcal del Maresme, que es va
encarregar de fer la presentació i de moderar l’acte.

centrar la seva ponència en el poblament
i l’organització al Maresme al terme del
castell de Mata, comtat i bisbat de Barcelona (Maresme Central), fins l’any 1400.

A continuació va prendre la paraula el Dr.
Xavier Soldevila, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Girona
(1991) i diplomat en Teologia per l’Institut de Teologia de Girona, que va oferir
una visió panoràmica de la Catalunya del
segle XIII, i del poblament i l’organització al Maresme al terme de Montpalau i
vescomtat de Cabrera, bisbat i comtat de
Girona (Alt Maresme).

Finalment, Albert Batlle, historiador local, va parlar sobre la primera separació jurisdiccional de la quadra de Caldes
respecte al terme del castell de Mata, el
primer indici del que seria la futura demarcació municipal. Batlle es va centrar
en la figura de Pere Grony, ciutadà barceloní al que l’any 1219 se li va cedir el que
avui anomenaríem “dalt de Caldes”, per a
que construís un asil aprofitant les aigües
termals.

El Dr. Enric Subiñà, doctor en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, va

Després de la intervenció de Batlle, Serra-

no va donar peu a que el públic assistent
pogués aclarir els dubtes sobre la història
de Caldes. D’aquesta manera, es va crear
un diàleg directe entre els ponents i els
espectadors, durant el qual van sortir temes com la funció de les torres, l’origen
dels primers pobladors de la vila o hipòtesis sobre la presència romana.
L’acte va finalitzar amb un pica-pica per a
tots els participants on es va poder continuar analitzant la història de Caldes en
un to distès. Des de l’Àrea de Cultura, s’ha
celebrat que aquesta trobada despertés
tant d’interès i curiositat en els assistents
especialment en el marc de celebració
dels 800 anys d’història de Caldes.
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El Carnaval 2020 torna a ser la festa de
la disbauxa per a infants, joves i grans
gràcies a una programació pensada per
a que tothom hi pogués participar
L’Espai Jove, ànima de les festes, va iniciar la programació amb el
taller de construcció del Rei Carnestoltes i les activitats del Dijous gras

Un cop més, l’Espai Jove va donar el tret

de sortida al Carnaval amb el taller de construcció del Rei Carnestoltes, organitzat des de
l’Àrea de Joventut, el resultat del qual ha tornat
a sorprendre tothom: una carrossa inspirada
en la tradició dels mims que es va desvetllar
durant la rua del dissabte 22 de febrer, amb
una Reina Carnestoltes asseguda al seu tro.

I mentre es feien els preparatius per a la rua,
també va ser l’Espai Jove el que va centrar les
principals activitats del Dijous gras amb el taller de truites per als alumnes de 6è de l’Escola
Sagrada Família que va tenir lloc a les 10h del
matí. A la tarda es va celebrar el que ja és un
clàssic: el concurs de truites No saps què fer
amb els ous? organitzat per l’Àrea de Joventut
en col·laboració amb els comerços de Caldes.

Avis i infants, protagonistes de
les activitats del 21 de febrer
El divendres 21 de febrer, avis i infants van
anar agafats de les mans durant la Rua Intergeneracional, on tots els participants es van
convertir en autèntics pirates i van recórrer la
vila des de l’Escola Bressol de Caldes, passant
per l’esplanada de Can Muntanyà i el Mercat
Municipal, fins arribar davant de les dependències de l’Àrea de Serveis Socials. Seguidament es va convidar els infants, avis, àvies,
mestres i acompanyants, a un esmorzar.
La preparació de l’esdeveniment es va fer
amb un mes d’antelació i les entitats organitzadores, l’Escola Bressol, l’Àrea de la Gent
Gran, l’Àrea d’Acció Social i Creu Roja es van
coordinar perquè tant els infants com la gent
gran anessin disfressats amb la mateixa temàtica. Les disfresses dels nens i nenes de la llar
d’infants van ser elaborades a l’Escola Bressol
pels infants i les mestres.
D’altra banda, les disfresses de la gent gran es

van fer al taller de disfresses ubicat al mòdul
de la Creu Roja de la platja amb la treballadora familiar de l’Àrea de Serveis Socials com a
tallerista. Aquest any amb la coordinació de
l’Àrea de Serveis Socials i l’Àrea de Gent Gran
també s’hi han apuntat alguns avis del Casal
els quals han col·laborat tant en el taller com en
la rua. Cal destacar que la Creu Roja també va
ser present en el transcurs de la rua per aten-
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dre qualsevol incident. Des de l’Ajuntament
s’agraeix la bona entesa de les entitats, per a la
coordinació i organització de l’activitat.
El divendres a la tarda es va celebrar la Rua
Infantil de Carnaval, on hi van participar l’Escola Bressol i l’Escola Sagrada Família amb un
recorregut que es va iniciar al carrer Major i va
finalitzar a la plaça de la Vila. Allà els esperava

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

Abans d’iniciar el Concurs de coreografies i
disfresses, la colla de mims de l’Espai Jove,
que va amenitzar tota la nit, va repartir un
comunicat oficial de SSMM Carnestoltes “a
la fabulosa vila de Caldes” on declarava que
“aquest any, degut a la desídia i mal costum
que teniu tots plegats, no em passa per la pebrotera ni presentar-me ni enviar un missatger
en el meu refotut i maleït nom”. Un missatge
crític amb el panorama polític nacional i local i
una sacsejada convidant a l’acció: “Gent de la
Vila de Caldes, foteu un crit al cel, exigiu allò
que tant us demana el cos”.

un berenar, organitzat entre l’Àrea d’Educació i
l’Escola Sagrada Família, en què els alumnes de
6è de l’escola van posar davant de tothom tot
tipus de temptacions delicioses.
La trobada va finalitzar amb un espectacle
d’animació infantil i familiar amb Toni Vives i la
Banda dels Nassos que va gaudir d’una nombrosa assistència.

La gran rua del dissabte va ser
un dels actes amb més assistència, on es van poder veure
des de galls dindis fins a petits
éssers fantàstics del bosc, entre d’altres personatges
Els principals actes de la festa van tenir lloc
dissabte 22 de febrer a la nit, amb la Rua de
Carnestoltes que va començar amb la trobada de les carrosses a l’esplanada de Can
Muntanyà. Comparses, joves, grans i infants,
es van reunir a les 21h, i van iniciar el recorregut pels carrers de Caldes fins acabar a la
plaça de la Vila.

A continuació es va celebrar el V Concurs de
coreografies i disfresses que va donar pas al
lliurament de premis a càrrec de l’Espai Jove.
”Galls d’indis de Caldes” van guanyar el premi
a la millor comparsa, de 150 euros; “Ay, ay, ay”
va endur-se el premi a la millor carrossa al que
corresponien 150 euros. ”El bosc encantat” va
aconseguir el premi a la millor comparsa infantil de 150 euros; “Unicorn” va guanyar un
berenar per a 4 persones pel premi a la millor
disfressa infantil, i “Sushi” va obtenir el premi
a la millor disfressa individual d’adult consistent en un sopar per a dues persones.
La vetllada va finalitzar amb el ball de Carnestoltes a la Sala Cultural amb el grup de
versions Pelukass i el DJ Ricky Vives.
Dimecres 26 de febrer, la crema de Sa Majestat Carnestoltes i la Sardinada popular on
van col·laborar l’Associació de Pescadors i la
percussió dels Diables d’Estrac van finalitzar
les festes.
Des de l’Ajuntament de Caldes volem destacar
i agrair la participació de la Brigada Municipal,
la Creu Roja, la Policia Municipal, l’Espai Jove,
els Diables, l’Associació de Pescadors i la implicació de totes les comparses sense la col·
laboració dels quals no hagués estat possible
la festa d’aquest Carnestoltes. Moltes gràcies i
us esperem el 2021!
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Caldes celebra la Festa de Santa Llúcia i les
Les primeres activitats de la programació van atreure petits i grans amb propostes plenes de màgia

C

om ja és habitual, el Club de Petanca de Caldes d’Estrac va donar el tret de sortida a la festa, amb la tradicional Tirada de Pernil. Les classificacions del Torneig de
Petanca van quedar de la següent manera: en el grup
A, els tercers van ser Enrique, C. Garrido i Alejandro. En
segona posició van quedar Juan, Gloria i Juani, i primers
van ser Emilio, Xaudaro i Julia. Del grup B, els tercers
van ser Ramón, Gerard i C. Coronas, en segon lloc, Félix,
Fefi i P. Triado i primers, Cesáreo, C. Castro i Isa. Del grup
C, els tercers classificats van ser Aguera, Gibert i Margarita. Els segons van ser la tripleta de Maño, Santiago
i Ana H., i van quedar primers J. Cubell, Calba i Rosario.
El divendres 13 de desembre, a les 12h, es va celebrar la
Missa Solemne de Santa Llúcia i a la tarda va tenir lloc
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
van disposar d’un espai per vendre artesanies amb l’objectiu de recollir fons per al seu viatge de fi de curs.
El dissabte 14 de desembre, la programació es va intensificar amb dues inauguracions: la de l’exposició de bonsais i la del nou punt turístic i cultural a Caldes d’Estrac
amb motiu de la premsa de vi originària de “Can Paianu”.
A més, la Fundació Palau va acollir la presentació del
programa “Caldes d’Estrac, 800 anys d’història”.
A la tarda, la Colla de Diables d’Estrac va celebrar un
correfoc infantil amb un tradicional itinerari ampliat fins
al safareig, que es va iniciar a la placeta de Sant Antoni,
va continuar pel carrer Major, el carrer Església fins al
safareig, la Riera i va finalitzar a la plaça de la Vila.
La festa va continuar a la Sala Cultural, amb el segon
Concurs de Karaoke d’Hivern i la Nit de Festa i Gresca
amb el DJ Straw & Berry.
El diumenge al matí, a partir de les 10h, els gegants
van ser els grans protagonistes, primer amb la plantada
de gegants a l’esplanada de Can Muntanyà, i després
amb un cercavila on hi van participar les colles d’Alella,
Argentona i Palafolls. El recorregut es va iniciar a l’esplanada de Can Muntanyà, va enfilar la Riera, va continuar
pel Carreró, el Camí Ral, Sant Josep, Sant Pere, un altre
cop la Riera i va finalitzar a la plaça de la Vila on va tenir
lloc la ballada de tots els gegants.

La tradicional cantada de nadales de
l’Escola Sagrada Família, el caga tió,
i el concert de Nadal de Barcelona
Soul Choir van ser les activitats
més destacades durant el segon
cap de setmana de Festa Major
Després d’un primer cap de setmana ple d´activitats, la
Festa Major va continuar a Caldes d´Estrac amb una programació dirigida als infants i als amants de la música.
Dijous, els més petits de la família van ser els protagonistes gràcies al concert de Nadal que com cada any,
organitza l´Escola Sagrada Família al Poliesportiu Municipal.
Divendres, 20 de desembre la festa va continuar amb el
concert de Nadal a càrrec de Barcelona Soul Choir amb
14
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festes nadalenques

la direcció de Karol Green, una proposta que es va dur a
terme gràcies a l’entitat Amics del Teatre. L’espectacle
va finalitzar amb un brindis de Nadal obert a tothom.
Dissabte 21 de desembre, la Comissió de Festes Nadalenques es va encarregar de dinamitzar el caga tió.
El diumenge, 29 de desembre, nois i noies van poder
gaudir de les titelles de la Companyia Xip Xap, activitat
solidària amb la Marató de TV3.
La Biblioteca i l’Espai Jove es van involucrar especialment amb les festes. La Biblioteca Can Milans va acollir
un Taller de creació poètica i un Taller de Nadal, i l’Espai
Jove va celebrar un Taller de creació d’instruments i un
Taller de cuina creativa, A més del Taller gastronòmic
intergeneracional organitzat des de les àrees de Joventut i Gent Gran, i el berenar de Nadal organitzat des de
l’Àrea de Joventut.
La Fundació Palau també va participar a la Festa Major
de Santa Llúcia amb un el concert de Nadal Prec de Nadal, i amb l’espectacle per a nens Escudella de contes.
Des de l’Ajuntament es vol fer un especial agraïment
a la col·laboració de totes les entitats, veïns i veïnes
que han posat el seu esforç per fer que aquestes festes
siguin úniques!

Caldes s’omple de màgia per rebre
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
La carrossa del Mic, el Doraemon, el Monstre de les
Galetes i l’Elmo, juntament amb la carrossa dels personatges de Ladybug van ser la gran novetat d’aquest
any.
El diumenge 5 de gener, caldencs i caldenques van poder gaudir un cop més d’una de les nits més màgiques
de l’any gràcies a la desfilada organitzada des de la
Comissió de Festes Nadalenques i l’equip de voluntaris
per rebre Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.
A partir de les 18h ja es van començar a omplir els carrers de la vila. Encapçalava la comitiva la flamant carrossa amb personatges entranyables per a la canalla,
com el Mic, el Doraemon, el Monstre de les Galetes i
l’Elmo, seguida per la carrossa de la Pepa Pig i la del
rei Melcior. La carrossa del rei Gaspar venia precedida
d’una carrossa que tenia les germanes Elsa i Anna, de
la pel·lícula Frozen com a protagonistes.
Després venia la carrossa amb els personatges principals de la Bella i la Bèstia, i a continuació el rei Baltasar.
Els personatges de Ladybug van tancar la desfilada juntament amb un camió ple de carbó, destinat a aquells
que no s’han portat bé durant l’any.
La desfilada va finalitzar a la plaça de la Vila, i el regidor
d’Educació i Promoció Econòmica, Freddy Freixas va
ser l’encarregat de lliurar la clau màgica als reis perquè
poguessin repartir els regals a tots els nens. També va
ser el moment de desvetllar els guanyadors del Primer
Concurs de Balcons celebrat a Caldes. Cal destacar que
un cop més Caldes d’Estrac s’ha unit amb èxit a la campanya #BaltasarDeVeritat.
Des de l’Ajuntament es vol agrair la gran feinada de la
Comissió de Festes i l’equip de voluntaris que han estat
treballant des del mes d’octubre per oferir una rebuda
plena de sorpreses a Ses Majestats. També cal destacar la tasca realitzada per la Brigada, la Policia Local i
la Creu Roja que van vetllar perquè tot sortís perfecte.
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Bolcats a recuperar el litoral de Caldes

M

és d’un centenar de veïns i veïnes de
Caldes de totes les edats van respondre
dissabte 25 de gener a la crida d’ajuda per
recollir la brossa al litoral amb l’objectiu
de pal·liar els efectes del temporal que,
entre d’altres coses, havia deixat un gran
nombre de residus plàstics a la vora del
mar.

Voluntaris i voluntàries de
Caldes es van concentrar
dissabte al matí per retirar
els plàstics de la platja

Des de l’Ajuntament es vol agrair a
tots els veïns i veïnes la implicació de
tothom i la bona coordinació per dur a
terme una acció que ha permès alliberar el nostre entorn de residus i alhora
fer-nos conscients de la necessitat de
millorar la forma que tenim de tractar la
brossa que generem.

La recollida es va iniciar a les 11h del matí
i va finalitzar cap a les dues del migdia en
un ambient de solidaritat i col·laboració.
La Brigada Municipal va portar 60 bosses
de plàstic que es van omplir totalment, a
les que també cal sumar les que alguns
voluntaris i voluntàries van portar de
casa seva.
Alguns dels voluntaris que no van poder
assistir dissabte al matí, van fer-ho dissabte a la tarda i diumenge. L’endemà, la
brigada de GBI es va encarregar de recollir les bosses i portar-les a reciclar.
La iniciativa es va llençar des del grup de

veïns de la Petita Petjada i Caldes Sostenible entre d’altres grups de veïns i
alguns treballadors de l’Ajuntament que
van unir esforços per dur-la a terme amb
èxit.
Des de l’Àrea de Medi Ambient i Via Pública de l’Ajuntament de Caldes es va
donar suport a la proposta ajudant en la
coordinació de la batuda amb la Brigada
Municipal i de GBI, facilitant les bosses
per fer la recollida i fent-se càrrec de portar tots els residus recollits a reciclar.
Cal destacar que les accions realitzades a
Caldes es sumen a una sèrie de mobilitzacions ciutadanes que s’han pogut viure
a tot Catalunya. Al Maresme per exem-
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ple, Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt
o Mataró s’han realitzat accions similars
amb la fita de que entre tots s’aconsegueixi restablir la normalitat després del
temporal i evitar que augmenti la contaminació del mar.
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L’Oficina de Turisme
i el Balneari
aconsegueixen
la distinció al
compromís per a
la sostenibilitat
BIOSPHERE 2019
L’acte de lliurament es va
celebrar el 31 de gener
a Vilassar de Dalt

positiva aquesta distinció que “posa en
valor la tasca que duem a terme des de
Caldes, en el foment d’un model de turisme sostenible que aposta pel creixement
econòmic inclusiu, els valors culturals i la
conservació de l’entorn”.

El teatre La Massa de Vilassar de Dalt

va acollir el 31 de gener l’acte de lliurament dels distintius de turisme sostenible Biosphere 2019 i la presentació del
Pla d’Accions 2020 del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, que
va comptar amb la presència del seu president, Joaquim Arnó. 66 empreses, serveis i destinacions de la comarca van ser
reconegudes amb aquest segell, entre

les que figuraven l’Oficina de Turisme i el
Balneari de Caldes d’Estrac.
El regidor de Medi Ambient i Turisme de
Caldes, Òscar Baró, ha valorat de forma

El segell Biosphere és una distinció del
Sistema de Turisme Responsable que
es concedeix des del 2017 de part de la
Diputació de Barcelona i, al Maresme, a
través del Consorci. És el segon any consecutiu que l’Oficina de Turisme aconsegueix aquesta distinció.

Saps que pots reciclar l’oli d’ús domèstic?

L’

Ajuntament de Caldes d’Estrac disposa de petits bidons que permeten als
usuaris anar acumulant, còmodament, els olis vegetals d’ús domèstic. Un cop
plens, aquests recipients es poden reciclar tant a la deixalleria fixa de “Les 3
Viles” com a la deixalleria mòbil.
Aconsegueix el teu bidó de forma gratuïta a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà,
situada als baixos de l’Ajuntament.

Com podem reciclar
la roba a Caldes?

S

abíeu que la roba és un material que també es pot reciclar? Cal tenir en compte que
està formada en gran part per materials
no biodegradables, ja que moltes peces de
roba són de teixits sintètics que inclouen elements metàl·lics o plàstics.
És per això que animem tothom a portar la
roba que ja no s’utilitzi a la deixalleria mòbil
que està operativa els diumenges de 10 a
14h (sempre que siguin petites quantitats
com una o dues bosses), o a la deixalleria
fixa Tres Viles (carrer de la Indústria, 36,
08392 Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona.
Horari: De dimarts a dissabte, de 9 a 13 i de 17
a 20 h, diumenges de 9 a 14 h. Dilluns tancat).
D’aquesta manera evitem contaminar el nostre entorn afavorint la sostenibilitat.

Si reciclem l’oli de cuina, no tan sols reduïm aquests problemes, sinó que
contribuïm a transformar un residu contaminant en altres productes útils,
com per exemple el combustible biodièsel, aportant el nostre granet de sorra
per lluitar contra el canvi climàtic. I per fer-ho, només hem de seguir aquestes
passes:
1.- Guardem l’oli: quan l’oli sigui fred aboqueu el contingut de la paella en un
pot o ampolla de plàstic. També s’hi poden abocar l’oli de les llaunes de
conserva.
2.- Portem-lo al contenidor: quan el vostre pot/ampolla sigui plena, tapeu-la i porteu-la a la deixalleria
fixa o mòbil. És important que les ampolles siguin
ben tapades.
3.- Recuperem l’oli: les ampolles recollides a la
deixalleria es porten a una planta de tractament on es buiden. L’oli es reciclarà i les ampolles de plàstic es portaran a un recuperador
perquè també les recicli.
4.- Reciclem l’oli: del reciclatge de l’oli de cuina se n’obté biodièsel. És un combustible net
perquè prové d’un recurs renovable i perquè
contamina menys que el gasoil tradicional ja
que no emet CO2, causant de l’efecte hivernacle. De l’oli tractat també se n’obté glicerina que és la base d’alimentació animal, sabó
i productes de cosmètica.
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Els Amics dels Bonsais van
celebrar el seu 27è aniversari amb
una exposició a la Fundació Palau

A l’exposició es van poder
veure diferents espècies
d’aquest art mil·lenari

La inauguració de l’exposició es va celebrar el dissabte a par-

tir de les 10h del matí organitzada per l’Associació Amics dels
Bonsais, amb la col·laboració de la Fundació Palau, i va continuar oberta fins al diumenge a les 14h. L’acte va comptar, entre
d’altres autoritats, amb el president de l’entitat, Joan Carol, i
l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou.
Gràcies a aquesta iniciativa, els assistents van poder apreciar
els treballs més destacats dels socis de l’entitat. Des de pai-

satges coneguts com el bosc de Lledoners, que va presentar
Georgina Pujades, o el bosc d’Oms de Joan Carol, fins a alguna
mostra més exòtica.
Des de l’Àrea de Cultura, el regidor David Salvà, ha volgut posar
en valor la tenacitat de tots els socis d’aquesta entitat que cada
any presenten les seves obres en una exposició de qualitat, i
també ha volgut demanar disculpes pels errors que s’han produït en el programa de la Festa Major, en l’apartat d’agraïments.

Del foc al vers es va poder gaudir a la Fundació Palau
L’exposició, que combinava
les ceràmiques d’Eulàlia
Sayrach i els poemes de Feliu
Formosa, va estar a Caldes
des de l’11 al 26 de gener

El dissabte 11 de gener, a les 12h, la

Fundació Palau va presentar Del foc al
vers, un llibre que combina la poesia de
Feliu Formosa, amb les ceràmiques de la
caldenca Eulàlia Sayrach fotografiades
per Jordi Parra, fotògraf i periodista resident a Caldes que ha treballat en mitjans
tan coneguts com Cinco Días, Interviu o
Expansión.
La presentació va comptar amb l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, qui es va encarregar de donar la benvinguda a tots els
assistents i va donar peu a que Sayrach,
Parra i Formosa parlessin del projecte.
Més enllà del llibre, Del foc al vers va
oferir una mostra on l’espectador podia
gaudir del diàleg entre les ceràmiques
d’Eulàlia Sayrach, que destaca pel seu
innovador treball amb diferents terres i
18

materials, amb els poemes de Feliu Formosa, conegut dramaturg i poeta que
va néixer a Sabadell el 1934, i autor de
poemaris tan celebrats com El llibre dels

viatges, amb el que va obtenir el premi
Carles Riba de poesia.
L’exposició es va poder visitar fins al 26
de gener.
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Marta Moreso
i Mora rep el
premi Josep
Maria Batista i
Roca – Memorial
Enric Garriga
Trullols
L’acte de lliurament es va
celebrar el 23 de novembre a
l’Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans va acollir el
dissabte 23 de novembre la cerimònia de
lliurament dels premis “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols 2019”.

Aquests premis són un guardó d’atorgament anual convocats per l’Institut de
Projecció Exterior de la Cultura Catalana
(IPECC) que distingeixen cada any deu
catalans residents a l’exterior que hagin
destacat pel seu treball envers la promoció de la llengua, cultura i fet nacional català, a la seva àrea de residència.
Marta Moreso i Mora, nascuda a Caldes
d’Estrac, va ser una de les premiades.
Moreso ha recordat que fa un any acompanyava el seu marit, en Manel Azuaga,
que va rebre el mateix guardó pel seu
treball i compromís amb la cultura des de
l’exterior presidint el Centre Cultural Català de Basilea. “Enguany –ha explicat Mo-

reso- l’Institut ha considerat que, a banda
de la tasca del Centre Cultural, també és
motiu de reconeixement el meu projecte
més personal, que és l’Escoleta”.
Moreso recorda com va sorgir el projecte:
“Fa 14 anys que vam marxar de Caldes
d’Estrac; la meva vocació i formació com
a educadora infantil havia fet que compartís amb els més petits la tradició cultural més arrelada a Catalunya. Però ara
tant lluny de casa, com podia fer-ho?”. A
partir d’aquesta reflexió Moreso va posar
fil a l’agulla al que esdevindria el projecte
de l’Escoleta. “Si bé els centres catalans
ofereixen activitats, gairebé sempre són
dirigides als adults. Vaig marcar-me com
a objectiu oferir un espai de col·laboració
i participació als infants on l’ús del català contribuís a potenciar el sentiment de
pertinença a una comunitat, tanmateix
com fomentar el desenvolupament de la

cultura catalana en el context de les comunitats de l’exterior”.
I així és com va néixer l’Escoleta. Inicialment amb un únic grup de 7 nens i nenes que s’ha anat incrementant fins al dia
d’avui. Per a Moreso “aquest guardó arriba en un moment especial, ja que aquest
2019 l’Escoleta està celebrant el seu desè
aniversari amb quatre grups consolidats i
més de 30 infants, amb edats compreses
entre els 2 i els 13 anys”.
Segons Moreso, les reunions es fan a Basilea, però hi participen infants provinents
de França, Alemanya i Suïssa. Són trobades periòdiques on la participació de les
famílies és essencial. Moreso explica que
també ha presentat aquest projecte a les
trobades de professors que es fan anualment a Luxemburg, i a la Trobada Europea
de Comunitats Catalanes a l’Exterior. A
Basilea, l’Escoleta també s’ha implicat en
diferents esdeveniments culturals, com
diferents exposicions locals, concursos, i
en la mostra d’entitats on col·labora amb
un estand sobre la cultura catalana.
Moreso ha afirmat que agraeix el guardó
a les persones que han cregut que era
mereixedora d’aquest reconeixement, i
que aquest l’encoratja a seguir treballant
amb més ganes encara: “Especialment
en aquests moments excepcionals en els
que treballar per Catalunya des de l’exterior és un honor, i voldria afegir, una obligació d’aportar el nostre granet de sorra
per aconseguir un país millor i més lliure”.
Es tracta de l’edició trenta-u d’aquests
guardons i en aquesta ocasió els guardonats van ser rebuts pel president del
Parlament de Catalunya, Roger Torrent i
pel pare abat de Montserrat, Josep Maria
Soler, el divendres 22 de novembre, dia
en què van realitzar una ofrena floral al
monument de Josep Maria Batista.
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“La ploma de Can Milans” és una iniciativa que neix amb l’objectiu de publicar textos creatius amb Caldes d’Estrac de teló de fons. Aquest espai ha
estat possible gràcies a la iniciativa de diversos escriptors amateurs que
han participat durant dos anys en els Tallers d’Escriptura Creativa organitzats a la biblioteca i amb el suport de l’Àrea de Cultura. A cada número de
la revista hi trobareu els escrits. Desitgem que us agradin.

Biblioteca Can Milans

La Fundació Palau va
acollir una jornada
de reflexió de
l’edició en català
L’

El cicle de conferències es va celebrar
el 21 de novembre a la Sala Cultural
de l’Ajuntament de Caldes

Associació d’Editors en Llengua Catalana va celebrar
el 21 de novembre una jornada de reflexió sobre l’edició
en català que va tenir lloc a Caldes d’Estrac. L’alcaldessa
de Caldes, Rosa Pou, va obrir la jornada amb unes paraules d’acollida i encoratjament a tots els presents.
La jornada, que se celebra cada dos anys, va reunir alguns
dels representants més importants del sector com la presidenta d’Editors.cat, Montserrat Ayats, el periodista i crític
literari Jordi Amat o el president del Gremi de Distribuïdors
de Publicacions de Catalunya, Martí Romaní. En definitiva,
una bona ocasió per aprofundir en els aspectes claus de
l’edició en llengua catalana.

Silent Hill
Que quan encens l’aixeta,
l’eco del raig d’aigua de la font
arriba a cada carreró
d’aquest poble fantasma,
del que et creus amo i senyor,
perquè està tan i tan buit
que diries que ha estat fet per a tu.
No passegen alemanys en banyador
per les voreres,
no juga cap nen amb cap pilota
no hi ha ningú prenent res a cap terrassa,
ni cotxes aplegats per cap carrer desbordat,
ni sol que et dori el rostre serè i salat.
Però aquest fred, buit, avorrit, silenciós
poble teu, és més teu ara;
tothom qui és caldenc ho sap.
Text: Elisabet González

VOLS VIURE LA FESTA MAJOR DES DE DINS...
...DINS DELS GEGANTS?
Si voleu participar de la cercavila gegantera fent ballar
els gegants –tant si ets home o dona, sempre major de
18 anys– i que els vostres menuts portin un capgròs,
feu-nos arribar un mail i més endavant ens posarem
en contacte amb vosaltres, per començar a dur els gegants i així estigueu preparats per a les nostres festes
majors.
Sense cap compromís: geganterscaldetes@gmail.com

Fem que segueixin sortint els nostres
gegants a casa!
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GINA
Maria CLIMENT
HUGET
(NOVEL·LA)
L’Altra Editorial

DESTAQUEM...
Dimecres, 11 de desembre. 18:00h

Dia de la Poesia
“Cantar de la poesia” amb Eduard Costa
L’Eduard Costa ens proposa explorar la música que porten a dins els poemes.
Recitarem poemes que després seran cançons i ens parlarà de “l’últim indi”,
el seu nou projecte musical. Farem l’exercici de posar música a textos amb la
col·laboració dels nens.

Que la vida va de debò la Gina ho descobreix de cop: encara té
l’adolescència a prop, i l’edat adulta, amb tots els compromisos,
li cau molt lluny. Però un dia es desperta amb una sensació estranya al cos i després de mesos de proves i espases de Dàmocles,
li cau a sobre un diagnòstic mèdic greu i inesperat. I necessita
començar a prendre decisions.
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Mercat de Segona Mà
17 de maig a l’esplanada
de Can Muntanyà

El pròxim 17 de maig torna el Mercat de Segona Mà, amb el que es vol promoci-

onar l’economia circular, ja que un dels objectius és disminuir la producció i posar
èmfasi en valors com el consum responsable, la sostenibilitat i el reciclatge.
Se celebrarà entre les 9h i les 14h i està prevista la participació de diverses parades
on podreu trobar tot tipus d’objectes d’ara i d’abans com roba, joguines, llibres o
utensilis per a la llar a preus molt assequibles.
Es tracta d’una iniciativa de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en col·laboració amb Segona Oportunitat Vintage i aquest any serà
un dels actes previs de la Bio Fira Aqua Calida de Caldes d’Estrac que aquest any
se celebra el 6 i 7 de juny.

Arriba la fira del
Playmobil!
Inscriu-te, participa i crea
el teu propi espai click

El món del Playmobil tornarà a envair
Caldes el cap de setmana del 21 i 22 de
març amb motiu de la sisena edició de la
fira que té els clicks com a protagonistes.
Com ja és habitual, la fira estarà situada a la Sala Cultural i comptarà amb una
escena principal de gairebé 4 metres la
temàtica de la qual encara no s’ha desvetllat, mentre que les altres recreacions
ens transportaran escenes de pirates, urbanes i fins i tot selvàtiques. L’entrada és
lliure i tothom que ho desitgi podrà apropar-se per veure-les totes!
D’altra banda, com ja és habitual, es torna a posar en marxa el concurs de diorames, al que tothom es pot inscriure
a partir del 15 de febrer. Les places són
limitades.
S’ha disposat que els participants puguin
començar a construir el seu aparador, de
temàtica lliure, el divendres 20 de març
entre les 17h i les 20h a la Sala Cultural i
el dissabte 21 de març al matí, a partir de
les 10h. Els guanyadors seran obsequiats
amb caixes de Playmobil, i un detall per a
tots els participants. L’acte de lliurament
dels premis es farà el diumenge 22 de
març a les 19h a la Sala Cultural.
L’exposició romandrà oberta tot el cap de
setmana del 21 i 22 de març entre les 10 i
14h i les 16 i 20h per a tothom qui vulgui
admirar les escenes. També s´ha previst
situar un punt de venda d´una àmplia
gamma de joguines de Playmobil a la
mateixa Sala Cultural.
Fes la teva inscripció al web municipal
http://www.caldetes.cat/playmobil
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26a Pesolada: un cop més els pèsols
seran els protagonistes durant els
mesos de març i abril a Caldes d’Estrac
El 15 de març se celebrarà la Ruta gastronòmica de
la tapa de pèsols, i com a novetat els restauradors
han preparat el sorteig d’un menú gratuït en un
dels restaurants que formen part de la ruta

Un any més donem la benvinguda a la ineludible cita gastronòmica de Caldes

d’Estrac on els protagonistes són els pèsols de la floreta i la xarxa de restauradors/
es que els cuinaran de nombroses maneres per a fer-ne les delícies i poder gaudir
tots els menús “Pesolada” durant els mesos de març i abril.

El diumenge 15 de març, i només aquest dia, se celebrarà la “Ruta gastronòmica
de la tapa de pèsols”, on es podrà visitar els restaurants i provar els diferents plats
en format “tapa maridada amb una consumició”. Participen en aquesta iniciativa
els restaurants: Voramar, La Tasqueta, Can Suñé, El Jardí del Vellard, la Pizzeria Estrac, la Fonda Manau i el Dynamic Hotel.
Aquest dia coincidirà també amb la Cursa de la Dona 3 Viles, de manera que es
podrà gaudir de les dues activitats creant així una oferta més que completa tant
per als gourmets com per als amants de l’esport.
Cal destacar també que aquest any s’introdueix una novetat: el sorteig d’un menú
gratuït per a dues persones en un dels restaurants d’aquesta ruta “Pesolada” 2020.
Per entrar en el sorteig només cal segellar la butlleta de participació amb tres
segells dels restaurants que ofereixen el menú “Pesolada” durant aquests mesos.
Els restaurants de Caldetes que faran el menú especial de la Pesolada són: El Jardí del Vellard, El Taller,
Solstici, Fonda Manau, La Tasqueta, Ostres quin raconet!, Voramar,
Pizzeria Estrac, Can Suñé, Marola i
Dynamic Hotel.
El regidor de Promoció Econòmica
i Comerç, Freddy Freixas, ha destacat que “La Pesolada és una cita
no només per degustar els famosos
pèsols de la floreta, sinó també per
gaudir dels encants i activitats de
l’agenda de Caldes”.
Donades les consignes, només queda apuntar-se i participar en una cita
que ben segur serà un dia per gaudir
amb tots els sentits.
Trobareu tota la informació al web:
http://www.caldetes.cat/pesolada
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L’antiga premsa de vi restaurada, nou
punt turístic de la vila, ja es pot veure
a l’esplanada de Can Muntanyà
L’acte d’inauguració es
va celebrar el dissabte
14 de desembre dins de
la Festa Major de Santa
Llúcia, a continuació de la
presentació del programa
de commemoració dels 800
anys de la fundació de la vila

El

dissabte 14 de desembre, Caldes
d’Estrac va celebrar una de les jornades
més intenses de la programació de la
Festa Major Petita. A les 11h, la Fundació
Palau va acollir la presentació del programa de commemoració dels 800 anys de
la fundació de Caldes.
L’alcaldessa de Caldes d’Estrac, Rosa Pou,
va obrir els parlaments donant la benvinguda a tots els assistents i agraint la tasca
de totes les persones que han treballat
per reunir els arxius i conèixer la història
“fent que el passat sigui present”.

A continuació va prendre la paraula el director de l’Arxiu Comarcal del Maresme,
Alexis Serrano, que va oferir una panoràmica a tots els presents sobre la situació
econòmica i social que vivia Catalunya
quan es va fundar la vila de Caldes, fet
que es situa el 9 de juliol de l’any 1219
quan els senyors del Castell de Mata van
cedir a Pere Grony, la part corresponent
al que avui en diríem “dalt de Caldes”,
perquè pogués construir un asil o casa de
repòs per a malalts i peregrins.
Al seu torn, el membre de la Comissió Ciutadana Caldes d’Estrac 800 anys

d’història, Albert Batlle, va aprofundir,
entre d’altres temes, en el personatge de
Pere Grony, un nom recurrent en els arxius d’història i present en diverses obres
tan importants com la mateixa Santa Maria del Mar.
El regidor de Cultura, David Salvà, va
concloure la xerrada, anunciant que properament es donarien a conèixer les diferents activitats relacionades amb la commemoració dels 800 anys.
A continuació, a les 12h, tots els
assistents van traslladar-se a l’esplanada

de Can Muntanyà on va tenir lloc l’acte
d’inauguració del nou punt turístic de
Caldes que exhibeix una premsa de
vi antiga i que ja forma part de la ruta
històrica de la vila.
Aquesta premsa de vi, originària de
la finca “Can Paianu”, va ser cedida a
l’Ajuntament el 2018 per Roman Ortega
i Nàdia Tarrida, i durant aquest any s’ha
procedit a la seva restauració amb l’empresa Restauracions Arquitectòniques i
la col·laboració de l’entitat Arrels Cultura,
implicada des del primer moment en el
projecte i la recuperació de la memòria
històrica i cultural de la vila.
Durant la presentació d’aquesta peça,
Pou va fer un agraïment especial a la família que havia fet la donació “per la seva
sensibilitat” i per enriquir la memòria històrica de la vila amb un record viu “dels
nostres avis que treballaven la terra per
elaborar el vi”.
Mercè Artigas, de l’entitat Arrels Cultura,
va posar de relleu la tasca realitzada per
Francesc Vila, autor del text explicatiu del
faristol que acompanya la premsa de vi,
i va dedicar unes paraules a rememorar
l’activitat de les finques que feien vi a
Caldes.
L’acte va finalitzar amb una degustació
de vins del Maresme a càrrec de Ca l’Adela a preus populars, on també es van lliurar les copes commemoratives dels 800
anys de la fundació de Caldes.
23
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La tercera edició del catàleg
comercial de les festes de
Nadal va fer una aposta per
les noves tecnologies i ara
es pot consultar online
Aquest 2019, el catàleg co-

mercial es va renovar per arribar a un públic més nombrós
gràcies a les noves tecnologies
i es pot consultar en aquest enllaç: https://www.les3viles.cat/

Des de l’Àrea de Promoció
Econòmica de Caldes es vol
recordar que la participació en
aquest catàleg és oberta a totes les empreses i comerços de
Caldes d’Estrac i Sant Andreu
de Llavaneres.

Cal destacar, que en el cas dels
comerços que tenen e-commerce i/o accepten comandes a
través del whats app, també es
poden comprar o encarregar els
productes.

Aquelles empreses i comerços
que vulguin sumar-se a la nova
edició del catàleg només han
d’afegir el seu producte a través
del formulari https://www.les3viles.cat/afegeix-productes/

2020, quart any consecutiu
del Nit de Tapes i Música
al Mercat Municipal
La pròxima edició se celebrarà el 25 d’abril

V

a ser el dissabte 13 d’agost del 2016 quan es va posar en marxa
la primera edició del Nit de Tapes i Música al Mercat Municipal. Un
format que ha anat quallant entre els veïns i veïnes de Caldes i
rodalies, i que ara, després de 4 anys d’exitoses trobades continua
sent un reclam gastronòmic i turístic.
La iniciativa es va llençar des de l’Àrea de Promoció Econòmica
i Turisme en col·laboració amb el Mercat Municipal i altres restauradors amb l’objectiu d’unir gastronomia i música en directe al
voltant d’un dels carrers més emblemàtics de la vila: la Riera. En
algunes edicions fins i tot s’ha completat la proposta amb una fira
d’artesania.
Aquesta iniciativa ha permès també donar a conèixer grups locals i
Djs com el Quarteto Izaura (que va ser el primer en pujar a l’escenari
muntat al Carreró), el DJ Jordi, el DJ Fidel, el grup Deep Strings, o el Dj
Roure, el darrer convidat a aquesta vetllada.
L’actual regidor de Promoció Econòmica, Freddy Freixas, ha explicat
que “esperem cada una de les vetllades amb il·lusió, i amb l’empenta que suposa continuar endavant amb aquest repte on posem
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Es poden afegir els productes
que es desitgin amb la fotografia, descripció del producte
i preu unitari (amb IVA inclòs),
a més del nom, adreça, correu
electrònic, web, whats app per
a comandes i/o xarxes socials
de l’establiment.
Les fotografies han de ser de
qualitat, com a mínim de 300
pdi, sense ombres ni marques
d’aigua, amb el fons blanc, i en
format jpg, gif o psd.
La publicació s’edita juntament
amb el municipi de Sant Andreu
de Llavaneres, per tal de sumar
esforços en la promoció del comerç local i de proximitat, tal i
com s’ha destacat en les reunions realitzades des de l’Àrea
de Promoció Econòmica, on
han participat el regidor, Freddy
Freixas i la tècnica, Marta Suñé.
Per al proper any està prevista
la participació de l’Ajuntament

de Sant Vicenç de Montalt, per
fer una passa endavant en la
implicació de les Tres Viles.
Cal destacar també que aquest
projecte anomenat “Tots els comerços a la xarxa” compta amb
la col·laboració de la Diputació
de Barcelona.

a l’abast de tothom, i a preus molt competitius, productes kmO de
gran qualitat elaborats amb molta cura”.
I és que durant la Nit de Tapes, l’oferta de plats de qualitat que es
venen a partir d’un euro és molt ample: des del millor pernil, i embotits en general, a gambes, pop, musclos, mandonguilles, croquetes, pizzes, pastissos i dolços, elaborats de forma que es respecti al
màxim el seu sabor.
Aquest any estan previstes quatre Nits de Tapes i Música al Mercat
Municipal que se celebraran el 25 d’abril, el 27 juny, el 8 d’agost i el
24 d’octubre. Tothom està convidat a participar i celebrar una festa
gastronòmica per gaudir amb tots els sentits.

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

1r premi categoria Comerç

Se celebra amb èxit el Primer
Concurs de Balcons de Caldes
A

2n premi categoria Comerç

quest 2020 la benvinguda a Ses Majestats els Reis d’Orient
va estar plena de novetats, a més de les flamants carrosses que
van enlluernar grans i petits, també va ser l’ocasió de desvetllar
els guanyadors del Primer Concurs de Balcons que s’ha celebrat
a Caldes d’Estrac.
Van ser els mateixos Reis Mags els encarregats de portar els
premis, i, un cop finalitzada la desfilada, el regidor de Promoció
econòmica i Participació Ciutadana, Freddy Freixas, va fer-ne el
lliurament. Segons Freixas, el jurat que va decidir quins serien
els guanyadors “va tenir en compte els valors de tradició, disseny i calidesa de cadascuna de les propostes, així com també
la sostenibilitat, la innovació, el treball artesanal i la originalitat
dels elements decoratius”.

1r premi categoria Balcons

Amb aquestes premisses, els guanyadors van ser: en la categoria de comerç, Soletico, que va rebre el primer premi de 200
euros, i Àgape, que va obtenir el segon premi de 100 euros. En
la categoria de balcons, la guanyadora va ser Núria Serna, que
va obtenir el primer premi de 200 euros, i l’Olga Rodríguez va
obtenir el segon premi de 100 euros. Finalment, en la categoria
de façanes, el primer premi de 200 euros el va obtenir Marta
Pons, i el segon premi, de 100 euros, va ser per a Carme Biarnau.

2n premi categoria Balcons

Els Reis Mags van ser els portadors dels
premis que es van lliurar el 5 de gener
després de la desfilada de les carrosses

1r premi categoria Façana

Freixas va destacar la gran qualitat de totes les propostes i va
agraïr l’esforç de tots els participants, subratllant també el fet
de que l’import dels premis és per gastar íntegrament en els
comerços de Caldes. “D’aquesta manera, a més d’incentivar
tothom a participar de la tradició de decorar carrers, balcons i
façanes pel Nadal, també aconseguim un retorn als comerços
de Caldes”.
El regidor també va posar en valor la tasca del jurat, objectiu i
independent de qualsevol entitat, format per Alícia Bosch, Alícia
Núñez, Mireia Carbó i Vanessa Puigderrajols; “totes elles relacionades amb l’àmbit de la creativitat i un criteri sobradament
provat”, va afirmar Freixas.

2n premi categoria Façana

L’èxit d’aquesta primera convocatòria ha fet que des de
l’Àrea de Promoció Econòmica ja s’estigui preparant una
segona edició.
25

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

BÀSQUET

L’Unicaja de Málaga
aconsegueix la I Copa
Infantil de Bàsquet Sant
Vicenç de Montalt
El torneig es va disputar del 24 al
26 de gener als poliesportius de
Sant Vicenç i Caldes d’Estrac

L’Unicaja

de Málaga s’ha
proclamat campió de la I Copa
Infantil Sant Vicenç de Montalt, un torneig que s’ha disputat del 24 al 26 de gener al
Pavelló Municipal Toni Sors, i
al Pavelló Municipal de Caldes
d’Estrac.
L’Unicaja va derrotar a la final al FC Barcelona (89-83)
amb un destacat Mario SantSupery Fernández, que va ser
escollit com a jugador més
valuós del torneig.
D’altra banda, a la final de
consolació, el Real Madrid va
derrotar al Betis (80-73), quedant el tercer en el torneig.

L’entrenador de l’equip, Ignacio Benítez, va ser escollit el
millor entrenador del torneig.
La I Copa Infantil Sant Vicenç
de Montalt és una iniciativa
que s’ha pogut portar endavant gràcies a la col·laboració
i la bona entesa dels ajuntaments de Sant Vicenç i de Caldes d’Estrac i que en la seva
primera edició “ha aconseguit
reunir equips de primer ordre
del bàsquet base masculí com
el FC Barcelona”, tal i com ha
explicat el regidor d’Esports
de Caldes, Joan Baró; i que a
més suposa un “impacte positiu en la xarxa de comerços,

restauració i hoteleria de Caldes, que fa visible la vila com
a destí turístic per a tots els
participants i seguidors del
campionat arreu de l’Estat espanyol”, tal i com ha subratllat
el regidor de Promoció Econòmica, Freddy Freixas.
La valoració dels dos regidors respecte al torneig ha
estat més que positiva i s’ha

destacat la bona organització
i la voluntat de treballar per
aconseguir una segona edició
igual d’exitosa.
Des de l’Ajuntament també es
vol agrair al Club de Patinatge
Artístic de Caldes, la bona disponibilitat per moure els seus
entrenaments i compartir l’espai per a la celebració de l’esdeveniment.

PETANCA

El Club de Petanca de Caldes celebra el primer acte oficial
del seu 40è aniversari amb la tirada del Tortell de Reis

La competició va ser un èxit de convocatòria
amb totes les places disponibles completes

El Club Petanca de Caldes ha iniciat l’any del seu 40è aniver-

sari amb la tradicional tirada del Tortell de Reis. Una competició
que ja és tota una tradició en el club i que es va celebrar el dissabte 4 de gener a les pistes municipals de petanca de Caldes
d’Estrac.
Un cop més, la convocatòria va ser un èxit i es van exhaurir totes
les places disponibles. 36 participants es van disputar els premis
i la classificació ha quedat d’aquesta manera: en el primer grup,
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els guanyadors han estat Ramon, Vicens i Carol, mentre que la
tripleta formada per C. Muñoz, Santiago i C. Castro han quedat
els segons.
En el segon grup, els guanyadors han estat Juan, Calba i Juani,
mentre que la tripleta formada per Jaime, Félix i Julia han quedat
en segon lloc.
Finalment, en el tercer grup, els guanyadors han estat Enrique, Tolosa i Encarna, mentre que Francesc i C. Corona han quedat els segons.
Com ja és habitual, els guanyadors van ser obsequiats amb el
Tortell de Reis.
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El ple ordinari del 25 de novembre
va aprovar el Programa de
Participació Ciutadana que quedarà
emmarcat dins les primeres passes
d’Avanç de POUM i la modificació
de l’Ordenança Fiscal núm. 11
que fa referència a l’ocupació
lucrativa de la via pública

seu contingut les mocions tenien de nou caràcter de prec, ja que
seguien essent propostes d’actuació o voluntats. Pel que fa al
servei de vigilància i prevenció de les platges s’insistí en que era
una qüestió marcada per uns tempos administratius. Tot i així es
va votar i quedà desestimada per 10 vots en contra d’ERC, PSC
i JUNTS i 1 vot a favor de GdE. En relació a la comissió de comunicació Junts per Caldes van voler manifestar-se d’acord amb el
contingut tant si era moció com prec i l’equip de govern, com ja
havia manifestat al ple del 28 d’octubre, es va reafirmar en el
compromís d’estudiar la proposta des de l’Àrea de Comunicació.
Tot i això quedà desestimada per 8 vots en contra d’ERC i PSC
davant els 3 vots a favor de JUNTS i GdE.

També s´aprovà entre d’altres punts el calendari fiscal de 2020 i
la revisió de l’IPC de preus de GBI.

En el ple ordinari del 25 de novembre va quedar aprovat per

unanimitat el calendari fiscal de 2020 que recull la proposta de
l’ORGT i que no presenta cap modificació significativa en relació
al calendari de 2019. També s’aprovà amb 9 vots a favor d’ERC,
PSC i GdE i 2 en contra de JUNTS la revisió i modificació de l’IPC
sobre el preu de l’empresa de neteja GBI i amb 9 vots a favor
d’ERC, PSC i GdE i 2 abstencions de JUNTS la modificació de crèdit núm. 17/2019, amb la qual es reajusten els imports entre
alguna aplicació pressupostària de l’Àrea de Serveis Socials i la
destinada a Parcs i Jardins.
Pel que fa al punt relacionat amb l’aprovació del Programa de
Participació ciutadana emmarcat dins l’Avanç de POUM, l’equip
de govern va voler destacar la importància que s’havia donat
a recuperar els apunts i treballs realitzats a les consultes ciutadanes de 2014 i adaptar-los al nou avanç per tal d’optimitzar
els recursos tant econòmics com humans que ja es van destinar a aquesta consulta al seu moment. Des de Gent d’Estrac es
mostrà la discrepància amb aquest Pla, no pel fet de recuperar
les dades esmentades sinó per considerar que no quedava ben
definit com a Pla participatiu. Se’l va replicar exposant que en
el document que es presentava ja es feia palès quines passes
estaven realitzades i quines quedaven pendents de portar a terme a mesura que anés evolucionant l’Avanç de POUM. Des de
JUNTS van insistir en què es fes efectiva la suspensió de llicències de manera preventiva. Finalment aquest punt va quedar
aprovat per unanimitat.
Pel que fa a l’aprovació de modificació de l’ordenança fiscal
núm. 11 destacar que l’objectiu de govern és unificar criteris en
relació a la taxa establerta per l’ocupació lucrativa de la via
pública amb taules, cadires i tendals. D’aquesta manera s’unifiquen els preus d’ocupació en un sol quadre i un mateix import,
i com a referència per establir la taxa es tindrà en compte la
totalitat de metres ocupats tant si són amb cadires i taules o
amb elements aeris tipus ombrel·les o tendals, resultant-ne una
única taxa d’ocupació. L’aprovació va ser també per unanimitat.
En aquesta primera part del Ple es deixà sobre la taula l’aprovació de dues actes anteriors per a poder-les presentar amb els
talls de veu que recullen les intervencions dels membres del
consistori en relació a cada punt tractat.
A la part de control es donà compte de la delegació d’alcaldia
del 31 d’octubre al 3 de novembre i es generà un debat entorn a
la presentació de les dues mocions proposades per Gent d’Estrac en relació al servei de vigilància i prevenció de les platges
i a la comissió de comunicació que ja havien estat debatudes
en el ple del 28 d’octubre. Des d’alcaldia es va fer notar que pel

El ple del 16 de desembre porta
a aprovació el pressupost per
al 2020, el calendari de plens
ordinaris i la modificació de
l’Ordenança Municipal Reguladora
del Soroll i les Vibracions
També es van aprovar entre d’altres punts la pròrroga del contracte dels mòduls 5 i 6 del parc Joan Maragall i la planificació i
ordenació del personal

En el ple del 16 de desembre de 2019, el regidor d’Hisenda,

Òscar Baró va presentar el pressupost del 2020, que va ser
aprovat amb els vots a favor dels 5 regidors d’ERC, 2 del PSC, 2
de JUNTS i un vot en contra del regidor de GdE. L’import total
del pressupost és de 4.788.517,59 euros.(*)
A més de l’aprovació del pressupost, durant la mateixa sessió
ordinària es va procedir a l’aprovació de les actes de les sessions anteriors per unanimitat, al calendari de plens ordinaris
que se celebraran el darrer dilluns cada dos mesos, també per
unanimitat; i a la pròrroga del contracte dels mòduls 5 i 6 del
parc Joan Maragall amb SERNAUTA EVENTOS SINGULARES, amb
la unanimitat de vots de tots els grups municipals.
El punt número 4 proposava la planificació i ordenació del
personal, una tasca que s’ha realitzat des de Secretaria amb

(*) Trobareu tots els detalls del pressupost a la secció “El tema del mes”.
Segueix a la pàgina 28 >>
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<< Ve de la pàgina 27

Recursos Humans i on també s’han realitzat reunions amb els
representants dels treballadors i que ha implicat l’actualització
de fitxes, llocs, càrrecs i funcions del personal de l’Ajuntament.
El punt va ser aprovat amb els 5 vots a favor d’ERC, els 2 del PSC,
les 2 abstencions de JUNTS i l’abstenció de GdE.
Arnó va explicar que l’abstenció del grup de JUNTS es devia a la
consideració de que era una tasca pròpia de l’equip de govern

on ells no havien intervingut; Batlle, en canvi, va justificar l’abstenció de GdE al·ludint al fet que no havien tingut oportunitat
d’analitzar-ho a fons.
També van ser aprovats per unanimitat els punts 5 i 6 de l’ordre
del dia. El primer era la proposta de modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora del Soroll i les Vibracions, que fins al
moment tenia certes discrepàncies amb l’Ordenança de Convivència Ciutadana. Amb l’aprovació d’aquest punt s’estableix
l’horari de treball per a obres els dies feiners de 8 a 21h i dissabtes de 9 a 14h, i no durant tota la setmana com fins al moment,
mantenint a més la coherència amb l’Ordenança de Convivència
Ciutadana.
El punt 6 va posar sobre la taula la Modificació de l’Ordenança
de Circulació, i s’ha establert que els vehicles de mobilitat particulars, com poden ser patinets, quedin inclosos en el capítol que
fa referència a les bicicletes, havent de circular per la calçada,
degudament il·luminats durant les hores de poca llum, i a una
velocitat màxima de 25km/h.
El darrer dels punts tractats va ser una moció conjunta de JUNTS
i ERC en contra del decret llei digital del Govern de l’Estat, que
entre d’altres coses facilita el tancament de xarxes socials i
webs per raons de seguretat pública i sense ordre judicial. La
moció es va aprovar amb els 8 vots favorables d’ERC, JUNTS, i
de GdE; i 1 vot en contra i 1 abstenció del PSC.

L’Apunt econòmic
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El ple ordinari del 27 de gener
aprova una moció conjunta sobre
l’adopció dels treballs urgents
per garantir la seguretat davant
el risc que representa l’immoble
del Patronat Mercedes Torras

Seguint l’ordre del dia, el primer punt que es va tractar va ser el
de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Publicitat a les Instal·lacions Municipals. El regidor de Promoció
Econòmica, Freddy Freixas, va exposar que l’ordenança era de
novembre del 2011 i era primordial fer-hi una actualització per
donar resposta a diferents sol·licituds de grans anunciants als
afores de Caldes d’Estrac. La modificació diferencia tres categories: la senyalització d’establiments a través de les plaques
metàl·liques, la publicitat en les instal·lacions municipals, i per
últim, en el terreny de domini públic local. Freixas va explicar
que les noves taxes estan a preu de mercat i són equiparables a
d’altres poblacions del Maresme.
Tant el grup de JUNTS com el de GdE van mostrar el seu desacord. Des de JUNTS, Elisabeth Segura va afirmar que a Caldes no
hi ha la mateixa situació que en altres pobles del voltant i que
no troben que sigui una bona mesura per dinamitzar el comerç.
GdE va esgrimir les mateixes raons i van apuntar que si es feia
una reducció de les taxes poden arribar a estar a favor.
Freixas va replicar que com a ordenança, és un ens viu i dinàmic,
obert a modificacions sempre tenint com a objectiu la millora de
la promoció econòmica dels establiments de Caldes d’Estrac. Va
recalcar que amb aquest sistema es podrà regular la cartelleria i
revertir aquestes taxes en el seu manteniment, així és contribuirà a la coherència de tot el conjunt al municipi.
La moció es va aprovar amb 8 vots a favor d’ERC i del PSC, i els
3 vots en contra de JUNTS i GdE.

Durant la sessió també es va aprovar l’Ordenança Municipal de
Transparència i Administració Electrònica, la modificació de l’ordenança que regula la publicitat a les instal·lacions municipals, i
una moció de rebuig contra la JEC

Un dels temes més destacats durant la sessió plenària ordinària celebrada el 27 de gener a les 20h a la Sala Cultural, va ser
l’aprovació de la moció conjunta sobre l’adopció dels treballs urgents per garantir la seguretat de les persones i béns davant el
greu risc imminent de l’immoble del carrer d’El Callao 13, cantonada La Riera (més conegut com el Patronat Mercedes Torras).
El regidor d’Urbanisme, Miquel González, va llegir la moció, on
s’exposava les diferents conclusions dels informes de les inspeccions dels Serveis Municipals des del 2011 fins l’actualitat i
d’on es conclou que l’immoble presenta un estat de ruïna tècnica, amb enfonsaments i elements deteriorats, i amb la conseqüent prohibició de qualsevol tipus d’accés a l’edifici. Davant
d’aquesta situació, la moció feia una proposta de valoració d’enderrocament de l’immoble.
González va destacar el fet que durant el temporal viscut el mes
de gener, els bombers van haver d’actuar per evitar situacions
de perill o de col·lapse, ja que l’edifici està situat en un lloc cèntric de Caldes, i a més suporta línies de comunicació.

El darrer dels punts va ser l’aprovació d’una moció d’ERC i de
JUNTS contra la resolució de la JEC d’inhabilitar el president
Quim Torra i a favor de posar en llibertat als presos polítics i en
defensa del dret a decidir l’autodeterminació.
El PSC va explicar que “en tractar-se d’un tema al marge dels
interessos municipals” no votarien la moció. GdE va replicar que
ells defensaven la llibertat d’expressió i es van mostrar a favor,
igual que JUNTS.
Finalment la moció es va aprovar amb 8 vots a favor d’ERC,
JUNTS i GdE, i tres abstencions del PSC.
La sessió es va tancar amb l’habitual torn de precs i preguntes.

Aprovada de forma
definitiva l’Ordenança
Municipal de Transparència i
Administració Electrònica
L’Ordenança s’ha publicat al BOP el 6 de febrer

D

Al seu torn, l’alcaldessa, Rosa Pou, va explicar la disposició de tot
l’equip de govern a mantenir tots els grups municipals al corrent
i fer reunions conjuntes per prendre les decisions oportunes.

urant la sessió ordinària del ple del 27 de gener es va debatre
l’aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal de Transparència i Administració Electrònica, que vol donar resposta a la creixent demanda social de transparència per part de la ciutadania
fent front a les necessitats d’obtenir informació així com a la
possibilitat de participar en les polítiques públiques. L’objectiu
és aprofitar el potencial de les eines tecnològiques existents
per donar compliment a les disposicions legals vigents de forma
adaptada a les necessitats del món local.

La moció es va aprovar per unanimitat amb 10 vots a favor de
totes les forces polítiques, l’alcaldessa es va abstenir pel fet de
ser membre del Patronat, i per tant, part implicada.

http://www.caldetes.cat/ord_transparencia

Els grups municipals de JUNTS i GdE van demanar continuar estant implicats en tot el procés, i formar part de les decisions que
es prenguin al respecte.

L’Ordenança es va aprovar per unanimitat i ja es pot consultar
en aquest enllaç:
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elsgrupsmunicipals––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hi ha una manera molt senzilla de reprendre la ja vella i coneguda operació
d’ofensiva de desgast contra l’equip
de govern. Convides el teu periodista
de capçalera a dinar, li entregues unes
quantes notes de premsa on manipules
la realitat i li demanes que en faci notícia al seu diari, que resulta ser un mitjà
reconegut. Esperes que es publiqui, et
fas el sorprès i ho comparteixes a les
xarxes com si aquesta notícia fos fruit
d’un treball periodístic seriós basat
en el contrast i en el rigor. Després
encarregues als teus incondicionals
que en facin ressò i ho escampin amb
una confiança cega a tort i a dret.
Ja sabem que les xarxes s’han convertit
en el substitut de la vella “rumorologia
de safareig” i poden arribar a construir
una realitat paral·lela que posa en risc
el dret a la informació. I que alguns
mitjans de manipular en saben molt.
També sabem que si has practicat una
política bruta tota la vida és impossible canviar d’estratègia per molt que
t’inventis un partit nou i expliquis a la
ciutadania que has vingut a sumar.
Sovint compartim amb vosaltres de
quina manera el dia a dia se’ns menja
pel que fa a la gestió municipal. I és
justament per aquest motiu que no
som prou ràpids en replicar. Allò que és
urgent pren protagonisme a allò que és
indispensable i aquesta entrada d’any
hem viscut un dels temporals més virulents a la nostra costa i desmuntar les
mentides de la premsa groga ha quedat
en segon pla. El Glòria ha fet estralls
a la façana litoral i a tota la zona de la
Tordera. I l’ACA ha començat (de manera barroera) una actuació al tram final
de la riera que el nostre municipi reclamava des de feia molts anys. Mentre
ens estem acabant de refer del primer,
ens toca fiscalitzar dia a dia la gestió
correcta dels segons. I amb tot, ens
manca temps per donar explicacions.
El temporal ha deixat sobre la taula
reivindicacions antigues que caldrà defensar de manera contundent i conjunta
des de totes les poblacions del Maresme. Repensar la façana litoral revisant
i contrastant el projecte aprovat pel
Ministerio, reforçar les comunicacions
per carretera amb transport públic,
estudiar seriosament el futur de la
línia costanera de RENFE, potenciar la
pagesia i reivindicar a l’ACA actuacions
respectuoses amb el medi ambient
a les lleres i desembocadures de les
rieres que han tingut desateses durant
anys seran alguns dels fronts comuns.
No treballem només en clau de poble.
Ho fem també en clau de comarca i
de país. I ho fem de manera convençuda i constant. Però potser sí que
us donem la raó a aquells que tot i
encoratjar-nos a seguir treballant de
la mateixa manera ens demaneu que
no ens oblidem d’explicar-ho bé.
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EL MÓN QUE VULL PELS MEUS
FILLS ÉS FEMINISTA
Sí, soc mare de dos fills, nois; i sí, el món que
vull per a ells i per al seu futur és un món
feminista on l’equitat esdevingui no només
una forma de relacionar-nos, sinó de viure.
Aquest 8 de març de 2020 arriba amb la forta
embranzida que, plegades, li vam donar fa
dos anys. El 8-M de 2018 va ser el principi
d’alguna cosa que ja no té aturador. Va ser
el principi d’una manera nova d’expressarnos com a dones, col·lectivament, des de
la diversitat, amb tonalitats, amb textures,
però amb una sola veu. No només vam
sortir al carrer, sinó que crec, sincerament,
que vam començar a guanyar el carrer.
Històricament, els i les socialistes hem
abanderat els autèntics progressos en termes
d’avenç i visibilitat de les dones i, en els darrers
temps, aquest deure en tant que gestors
de la vida pública, s’ha convertit en una
prioritat, en una manera d’entendre el món.
Puc citar els darrers canvis implementats
pel govern Sánchez en què s’ha donat un gir
essencial als permisos de maternitat/paternitat
i en què s’han posat en valor aspectes que
són transcendentals de cara a la igualtat entre
homes i dones, en definitiva, entre persones.
Fet i fet, plantegem un món basat en una
democràcia paritària que té per objectiu
aconseguir representació equilibrada en tots
els àmbits i això, evidentment, també implica
institucions amb mentalitat paritària.
Aquest proper 8 de març hauria de servir
per desconnectar el marcador de dones
assassinades per violència masclista. L’any
passat, hi van deixar la vida més de 55 dones,
aquest any, en un parell de mesos, ja hi ha
10 dones que han estat assassinades. Cal
apostar per l’educació dels homes i les dones
del futur per trencar estàndards de sentits
de la propietat que no porten enlloc i també
obrir noves vies d’autoestima i, en resum,
d’estima i respecte col·lectiu. Però també
és imprescindible ajustar la llei i, si ens ho
permeteu, la interpretació de les lleis perquè
cap violació, cap dany, cap mort no quedi
impune, ni tan sols en els imaginaris col·lectius.
Una víctima és un crim i un crim es condemna.
Està clar que la situació que viuen encara
avui les dones no és només una qüestió de
bones intencions, però sí que és cert que per
cada pas que donem hem d’exigir la garantia
que no hi haurà retrocés, no hi haurà ni un
mil·límetre de cessió i, sobretot, no hi haurà cap
excusa, ni les que s’emparen en una mal entesa
llibertat d’expressió, que ens facin fer cap pas
en fals.Hi ha molta feina a fer, però la nostra
actitud com a col·lectiu de dones en totes les
seves variants, mares, filles, germanes, tietes,
padrines, cosines; també des dels diferents
espais que ens dona la manera d’entendre la
sexualitat i la relació amb les altres persones; i
en els diferents estadis socials als quals tenim
el dret i el deure d’accedir, hem de fer una
pinya sòlida, indestructible, insubornable,
indivisible que sigui el passaport per a les
generacions presents i futures, però també
sigui el reconeixement a totes les dones que, al
llarg de la història, han provocat canvis, petits
o immensos, que ens portaran, n’estic segura
a un món que, al final, serà capaç d’entendre
que més enllà de ser dones, som persones.
Som fortes i aquest és un dels valors que
no se’ns pressuposa, però que ens dona
més potència, perquè com escrivia i deia
Rodoreda “quan es té l’ànima massa
sensible, no es pot anar pel món”.
En la violència exercida contra les
dones (pel simple fet de ser-ho).
Són elles les que pregunten als homes: ¿i tu
a què et compromets? Les dones ho estan
donant tot, per començar, centenars d’elles
han donat la vida per acabar amb el masclisme,
víctimes després d’haver denunciat o víctimes
del seu silenci tocat de por i de la insolidaritat
de l’entorn. Per al tram final d’aquesta lluita,
falta el compromís dels homes. Uneix-te!!
Si ets home, ajuda’ns a tallar de soca-rel
aquests vestigis de masclisme que queden fins
i tot en els aparentment més conscienciats.
Ens veiem a les concentracions
del proper dia 8 de març.

Junts per Caldes vota a favor el
pressupost del Govern Municipal
pel 2020 a canvi d’inversions
Socials i Mediambientals
El nostre recolzament al pressupost per
a l’any 2020 ha estat fruit de les diverses
converses mantingudes, en especial amb el
regidor d’Hisenda, Òscar Baró, treballant
conjuntament per arribar, per primer cop, a
acords entre el govern actual i JuntsxCaldes.
Fruit d’aquest diàleg, hem vist reconegudes
algunes de les nostres peticions i reivindicacions
que ja teníem al nostre programa de
govern i que considerem vitals per al
desenvolupament de la nostra vila i per al
benestar de tots els habitants del poble.
Els Acords als quals hem arribat, per petició
de JuntsxCaldes, han estat els següents:
1.-Ajuts específics per destinar-los a les
persones discapacitades de Caldes,
ateses per la Fundació Maresme
2.-Manteniment adequat de les instal·lacions
d’energies alternatives, fotovoltaiques,
eòliques i tèrmiques, ja existents a Caldes,
pioneres al Maresme, i fonamentals
pels criteris de sostenibilitat que
la societat i el planeta reclamen,
amb poc manteniment fins ara.
3.-Revisió i anàlisi del grau de compliment
del PAES (Pla d’Energies Alternatives)
elaborat per la Diputació de Barcelona
el 2010, així com la seva actualització.
4.-Campanyes de conscienciació a la
ciutadania sobre reciclatge.
5.-Elaboració de nous projectes d’energies
alternatives per als equipaments públics
de Caldes, i recuperar els que ja estaven
en elaboració a finals del 2015.
6.-Execució del projecte de la passera de la
Riera del Gorg, per a que sigui una realitat
en aquest mandat. Projecte del tot necessari
per als ciutadans del barri de la Isla.
7.-Execució de l’última fase del pou
de captació d’aigua de mar per a la
circulació d’aigua al Bassiot, a través del
molinet eòlic del final de la Riera.
Val a dir que des de Junts per Caldes també
vàrem sol·licitar la incorporació d’un tècnic
especialitzat en Medi Ambient a jornada parcial;
petició aquesta que serà estudiada pel govern
actual, així com la fórmula per fer-ho possible.
Esperem que aquests compromisos siguin
una realitat durant aquest any 2020 i que
aquest acostament al diàleg serveixi per
generar la confiança suficient per a seguir
consensuant accions al nostre municipi.
Per altra banda en el passat ple de gener,
l’equip de govern va aprovar una modificació
de l’ordenança que regula els preus de la
publicitat en espais públics i que va aprofitar
per introduir un nou impost encobert que
consisteix en fer pagar els rètols informatius
dels establiments comercials del municipi,
que a partir d’ara, hauran de pagar tots els
comerços, restauradors i negocis de Caldes
que vulguin indicar la ubicació a la via pública
del seu establiment, a un cost de 96,50€
per cadascun dels rètols indicatius i any.
El que ens sorprèn, a més, és que es prenguin
aquest tipus de mesures sense haver mantingut
cap reunió prèvia a l’aprovació d’aquesta
ordenança amb els sectors implicats, com així
ens ho va confirmar el propi regidor de l’àrea
davant el debat que es obrir en el ple, un debat
que tan sols el nostre grup va defensar.
La justificació del govern no va més enllà de
respondre que no creu que als restauradors
i comerços els alteri gaire el pagament
de 96.50€ anuals per cartell i que el
comerç de Caldes s’ho pot permetre.
I el millor argument és el fet de justificar
que avui dia tothom va amb el Google
maps i que al final la idea és suprimir
les indicacions a la via pública.
Per part de JuntsxCaldes no creiem que la
justificació sigui prou convincent, i així ho vàrem
manifestar, i de fet vam votar-hi en contra.
JuntsxCaldes no està d’acord amb aquesta
política que només persegueix la recaptació,
ja que el que cal és dur a terme una política de
promoció econòmica real que ajudi el sector en
comptes de perjudicar-lo, per mantenir i generar
activitat econòmica i llocs de treball al municipi.

TRANSPARÈNCIA: BEN O MAL ENTESA

L’Ajuntament ha aprovat per l’Ordenança
de Transparència i Administració
Electrònica per garantir l’accés de la
ciutadania a la informació municipal
i facilitar la tramitació digital del que
necessiti. De redacció complexa i a
vegades, difícil d’entendre, va però en
la bona línia d’incrementar informació,
transparència i participació.
Cal però aplicar-la. Serà paper mullat
si els qui en tenen més responsabilitat
no accepten que la informació no és
seva i que no poden decidir quina
part comparteixen i quina se la
queden guardada al seu calaix. La
ciutadania, que és sobirana, que és a qui
representen i per a qui actuen, tenen
dret a rebre-la tota, per així poder
obrar en conseqüència, quan toqui.
Per això disgusta comprovar com
s’insisteix en les males practiques.
Ja és la segona vegada que quan els
mitjans municipals informen d’un
Ple, només n’expliquen una part i NO
DIUEN res dels temes que s’hi van
discutir a proposta dels altres grups.
Al Ple del 27 de gener, a més de parlar de
l’inici del tràmit per enderrocar l’edifici
de la Fundació Mercedes Torras i de
les Ordenances, també es va tractar
del bloc de 14 habitatges (PB+3) que el
Govern ha consentit es vulgui construir
a la part alta del turó de Caldes al
costat del Cementiri i que fins i tot
ha estat notícia a La Vanguardia.
Es va intentar –sense èxit– que
l’Ajuntament vulgui demanar a l’ACA
que, així que pugui, soterri la riera per
evitar més despeses, desperfectes i
incomunicació quan plou. Es va parlar
dels problemes de gestió del Gimnàs del
Poliesportiu, cada cop més deteriorat
i es va instar al Govern a negociar amb
l’ajuntament de Llavaneres que els
pacients caldencs que vagin al CAP
puguin aparcar-hi de franc, igual com
ho poden fer, els de Sant Vicenç.
Doncs de tot això, als mitjans
municipals, res de res. Ni una paraula.
Perquè ? No se sap, però si se sap
que no casual, perquè s’ha demanat
rectificació i no s’ha concedit. Espanta
pensar que si amb una qüestió com
aquesta, que és pública, s’actua així,
que deu passar amb els temes que són
més interns i no tenen espectadors.
Transparència ? Sí. Però començant
per la més bàsica i fonamental,
la del dret a la informació.
POSTDATA.- Dels temes que no
parlen els mitjans municipals es pot
obtenir més informació a la pàgina
facebook de GENT d’ESTRAC. https://
www.facebook.com/GentEstrac.
D’aquests i de tots els altres, es
poden demanar dades enviant un
mail a gentdestrac@gmail.com.
Ahh ! i per si hi ha dubtes, es pot
comprovar la desinformació i escoltar
l’audio del Ple (aquest sí, sencer!)
a l’enllaç http://www.caldetes.
cat/document.php?id=7651

AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE MARÇ 2020

1

Diumenge

A les 9 matí, a la Plaça de les
Barques
31a edició Cursa Popular
de Caldes d’Estrac 3 Viles
Organitza: Ajuntaments de
Llavaneres, Sant Vicenç, Caldes
d’Estrac i Gesport

6

Divendres

A les 12 migdia, a Plaça de
la Vila
Lectura de manifest
(Acte dins de la programació
del Dia Internacional de la
Dona)
Organitza: Àrea de la Dona i
Polítiques d’Igualtat, Alcaldia i
Àrea d’Acció Social
A 2/4 de 6 tarda, a la
Biblioteca Can Milans
Contes per a nenes i nens
a càrrec d’Umpalumpa
(Acte dins de la programació
del Dia Internacional de la
Dona)
Organitza: Àrea de la Dona i
Polítiques d’Igualtat, Alcaldia i
Àrea d’Acció Social. Col·labora:
Biblioteca Can Milans, Àrea
de Cultura

7

Dissabte

A les 11 matí, a la Biblioteca
Can Milans
Lectura
intergeneracional de
temàtica feminista
a càrrec de voluntaris del
municipi
(Acte dins de la programació
del Dia Internacional de la
Dona)
Organitza: Àrea de Gent Gran
i Àrea de Cultura. Col·labora:
Biblioteca Can Milans i
Àrea de la Dona i Polítiques
d’Igualtat

A les 12 migdia, a l’Espai Jove
(Edifici de la fabriqueta)
“Viu el teu cicle
menstrual en positiu”
a càrrec de Sophia Style de
mujer cíclica
(Acte dins de la programació
del Dia Internacional de la
Dona)
Organitza: Àrea de la Dona i
Polítiques d’Igualtat, Alcaldia i
Àrea d’Acció Social.
A les 8 del vespre, a la Sala
Cultural
“Relacions, liposuccions
i altres embolics”
Contes per a adults a càrrec
de l’Assumpta Mercader i
Núria Brucart
(Acte dins de la programació
del Dia Internacional de la
Dona)
Organitza: Àrea de la Dona i
Polítiques d’Igualtat, Alcaldia i
Àrea d’Acció Social

8

Diumenge

A 2/4 de 6 tarda, a l’Espai Jove
(Edifici de la fabriqueta)
“Berenar intercultural
de Dones”
(Acte dins de la programació
del Dia Internacional de la
Dona)
Organitza: Alcaldia, Regidoria
de la Dona i Polítiques
d’Igualtat i Regidoria d’Acció
Social i Atenció a les Persones.
Col·labora: Leonor Manrique
realitzant les fotografies de les
assistents i Mercè Films amb
el disseny de les bosses que es
donaran a les assistents

13

Divendres

A 2/4 de 6 tarda, a la
Biblioteca Can Milans
Hora del conte
amb Noemí Caballer
Organitza: Biblioteca Can
Milans i Ajuntament de Caldes
d’Estrac

14

Dissabte

A 2/4 de 6 tarda, al
Poliesportiu Municipal
“Curs Aikido aplicat a
la defensa personal
femenina” (Acte dins
de la programació del Dia
Internacional de la Dona)
Organitza: Àrea d’Esports i
Àrea de la Dona i Polítiques
d’Igualtat

15

Diumenge

A partir de les 9 del matí
sortida des del Port Balís
Cursa de la Dona
(Acte dins de la programació
del Dia Internacional de la
Dona)
Organitza: Àrea d’Esports i
Gesport
A partir de les 11 matí
Cursa Ironkids
Organitza: Àrea d’Esports i
Gesport

Durant tot el dia
“Ruta gastronòmica de
la tapa de pèsols”
Participen en aquesta
iniciativa els restaurants:
Voramar, La Tasqueta, Can
Suñé, El Jardí del Vellard,
Pizzeria Estrac, Fonda Manau i
Dynamic Hotel
Més informació al web
municipal

20

Divendres

A 2/4 de 6 tarda, a la
Biblioteca Can Milans
Dia de la poesia
a càrrec d’Eduard Costa
Organitza: Biblioteca Can
Milans, Ajuntament de Caldes
d’Estrac, Fundació Palau i
Biblioteca Sant Vicenç de
Montalt

21 i 22
Dissabte i diumenge

De 10 a 2 migdia i de 4 a 8
tarda, a la Sala Cultural
Fira Playmobil
Exposició de diorames i
concurs
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac i Clicksparty

27

Divendres

A 2/4 de 6 tarda, a la
Biblioteca Can Milans
Hora del Conte
“El cargol Ferriol i
l’herba de Poniol”
a càrrec de Cantallaire
Organitza: Biblioteca Can
Milans, Ajuntament de Caldes
d’Estrac

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

CURSOS I TALLERS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Taller de gimnàstica conscient
Del 24 d’octubre 2019 al 5 de març 2020, a la Sala Cultural, a les 10h (Entrada lliure)
Organitza: Àrea d’Acció Social i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Curs de Tai-TxÍ
De l’1 d’octubre 2019 a l’1 d’agost 2020, a la Sala Cultural, dilluns i dimecres d’11:30 a 12:30h
Organitza: Associació Donastrak
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mindfulnes per a la gent gran
Del 21 de febrer al 17 d’abril
Organitza: Regidoria de la Gent Gran

a Distribució del butlletí municipal Portada
Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i millorar la distribució de la revista Portada , l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Caldes ha creat una llista de subscriptors de manera que
el butlletí municipal només es repartirà entre els veïns i veïnes de Caldes que formin part d’aquesta llista. Les subscripcions són gratuïtes i els veïns i veïnes interessats a continuar
rebent la revista Portada a casa vostra o a través d’una adreça de correu electrònic només haureu d’omplir un formulari via web:
(http://www.caldetes.cat/portadasubscripcio)
o adreçar-vos a l’OAC (plaça de la Vila s/n. Telf: 93 791 00 05 de dilluns a divendres de 9h a 14h). D’altra banda es recorda que la revista es podrà continuar descarregant de forma
gratuïta des del web municipal i també la podreu trobar en versió impresa a tots aquests punts:
EQUIPAMENTS: OAC, AJUNTAMENT 3a PLANTA, FUNDACIÓ PALAU, BALNEARI CALDES D’ESTRAC, COMPLEX ESPORTIU (PAVELLÓ), ESPAI JOVE, CASAL D’AVIS I MERCAT MUNICIPAL
SERVEIS: LA CAIXA, L’ESTANC, OFICINA DE CORREUS I FARMÀCIA
RESTAURANTS: CAN SUÑÉ, MAROLA, CAN MANAU, EL VELLARD, PIZZERIA ESTRAC, EL TALLER, EL BISTRÓ, LA TASQUETA I VORAMAR
ALLOTJAMENTS: HOTEL COLÓN, HOTEL DYNAMIC, ROMANÍ I CALDESCANS
GUINGUETES: SOTAVENT, SOLSTICI, MELÉ PLATJA, LA QUADRA DEL MAR I OSTRES QUIN RACONET!
BARS: EL NIU, TÊTE-À-TÊTE, EL PORRONET, EL METRU, PÀ I CAFÈ, LA GRANJA, LA CALA I LA BODEGUETA
BOTIGUES: CAN SERRA, MÓN SÀ i PERRUQUERIA MJ
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Foto d’Irene Colell

J. Antoni Colell i Gomà
President de l’Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

A

quest 2020 l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac arriba al seu 35è aniversari amb vocació de
continuar vetllant per promoure una vellesa activa entre els
veïns i veïnes de Caldes. J. Antoni Colell és el president des
de novembre del 2019 i entre els seus objectius figura la fita
d’aconseguir una implicació més activa de les dones que formen part de l’entitat, engegar i donar continuitat a les activitats intergeneracionals: “La participació és clau per aconseguir
l’enriquiment intel·lectual i sobretot la dimensió social que precisa la nostra agrupació, on l’activitat però especialment les
relacions interpersonals són un valor fonamental”

Quina és la teva tasca com a president?

Coordinar les diferents àrees, aportar i/o
canalitzar noves propostes i dur-les a
terme. Actualment la Junta està formada
pel president, la secretària, Carme Masià;
el tresorer, Quim Noya; la vicepresidenta,
Antònia Alfaro i cinc vocals que treballen
diferents aspectes: Maria Rosa Alzina,
Joan Martínez, Ramona Matamoros,
Josep Moral i Nieves Sánchez.
Per què vas decidir formar
part de l’entitat?

Sempre m’ha agradat fer tasques
socials adreçades a les persones, amb
ànim de fer una vida més activa.
Quan es va fundar l’associació?

Aquest 2020 farà 35 anys. La idea
va sorgir als primers anys de la
Transició, quan es va fer palesa la
manca d’un lloc on fer activitats per
a gent gran a efectes d’aconseguir
una vellesa més activa.
Quin és l’objectiu de l’associació?

Promoure la socialització de la
gent gran a través de diferents
activitats. Actualment ja som 215
socis, 116 dones i 99 homes.
Quines són les principals activitats
que desenvolupa l’associació?

Fem activitats tant a dins com a fora
del local social, al carrer i fora de la
vila. Dins el local fem entre d’altres
coses, una sessió de cinema setmanal
que té força presència, psicologia per
a la gent gran un cop al mes, sessions
de narració a càrrec de Joan De
Gispert, etc. A més a més, celebrem
el carnestoltes, la calçotada, la festa
anual d’aniversari, la castanyada i el
pre-Nadal; i fem una excursió llarga
i una sortida anual d’una setmana.
I cursos?

Em fem diversos, la major part
conjuntament amb el consistori,
com el curs de la memòria, la
informàtica, la cuina intergeneracional,
el futbolí o el mindfulness.
Algun aspecte a millorar?
Estem molt limitats per la mida del local
social, la qual cosa no permet fer més
d’una activitat alhora. Un espai més gran
ens permetria compaginar activitats on
cal concentració i silenci, com la lectura,
amb activitats més sorolloses, com
mirar la televisió o jugar al dominó.
Quines són les principals
fites per conquerir?
Estem treballant per aconseguir una
major presència de dones en el local,
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ja que són majoria però a les activitats
vénen menys dones que homes,
tot i que darrerament les dones han
incrementat la seva presència.
Què és el que més t’agrada
de l’associació?
L’ambient de companyonia i bona
armonia on passar estones acollidores.
Què li diries a una persona que
vulgui conèixer l’associació?
Que vingui i ens conegui per dins i
que participi en les nostres activitats
obertes. Segur que s’engresca!
Algun altre aspecte a destacar?
La nova Junta comença amb esperit
renovador i participatiu. Per altra banda,
i per primer cop, som majoria de dones
i volem que aquesta característica
quedi palesa en el caràcter de la nostra
entitat. És per això que la Junta la
conformen més dones que homes.
Com t’agradaria que fos aquesta
associació d’aquí 20 anys?
Evidentment, més gran, amb
més activitats i que mai s’hagi de
lamentar que “abans existia
un casal d’avis”. Creiem que la
nostra tasca fa una important labor
social, especialment necessària per
al col·lectiu de la gent gran, i per
això també donem importància a la
continuïtat generacional, que és el
primer aspecte que ens cal garantir
perquè l’agrupació continuï creixent.

