PORTADA

L’informatiu municipal de Caldes d’Estrac núm. 263 JULIOL-AGOST-SETEMBRE 2020

a  Aules adaptades
a la realitat de
la COVID-19
––––––––––––––––––
a El CAP de Caldes,
a debat
––––––––––––––––––
a Crida al civisme!

editorial––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

263
Redacció: Servei de Premsa i Comunicació
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac: Celina
Cedro. Coordinació i distribució: Celina
Cedro. Col·laboracions: Biblioteca Can Milans,
Fundació Palau, Espai Jove. Fotografies: Servei
de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac. Fotografia de Portada: Celina
Cedro. Disseny i maquetació: Santi Artigas.
Imprimeix: Gràfiques Solà S.L. Dipòsit Legal:
B-31-469-2008.

Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat 100%, fabricat sense blanquejants clorats; l’alta blancor s’aconsegueix
gràcies a un procés de transformació especial per a fibres
recuperades. Basat en bioenergia i abastiment de proximitat. D’altra banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i
està composada per materials reciclables i no contaminants.
PORTADA és una publicació editada pel Servei de Premsa
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es distribueix de
forma gratuïta. Si detecteu qualsevol anomalia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament
(937 910 005)

sumari––––––––––––––––––––

2 Editorial/©
3-4 E l tema del mes: Nois i

noies donen la benvinguda
a un nou curs adaptat a les
noves mesures per pal·liar la
COVID-19 / Instagram

5-9 A ctualitat: Serveis Urbans i Via
Pública

9 Actualitat: Urbanisme
10 Actualitat: Salut
11 Actualitat: Igualtat
12 A ctualitat: Joventut
13-15 A ctualitat: Cultura
16-17 A ctualitat: Entitats
18 A ctualitat: Promoció Econòmica
i Comerç

19 L es propostes de Can Milans i la
Fundació Palau

20-22 L’Ajuntament informa
23 Els grups municipals
24 L’entrevista: Anna Maluquer,

Directora de la Fundació Palau

Si voleu anunciar i/o publicar
qualsevol activitat de la vostra
entitat, envieu-nos material gràfic i
un resum al correu electrònic:

premsa@caldetes.cat

2

T

ots plegats encarem una tardor amb molts reptes i incerteses motivades per la pandèmia. Hom sol tenir una reticència intrínseca als canvis, però malauradament estem
havent d’acostumar-nos-hi per motius de causa major. Diuen també que hem de veure
els canvis com una oportunitat i reinventar-nos quan cal, i així ha de ser. Hem de cuidar
uns dels altres per tal de donar-nos una vida millor i us encoratgem a fer-ho des de
les possibilitats de cadascú, i de segur que de la suma de moltes petites accions en
treurem un fruit esperançador.
El nombre d’usuaris de Serveis Socials s’ha vist molt incrementat aquest any i hem
hagut de dedicar-hi més recursos a la vegada que treballem per obtenir subvencions
supramunicipals. En aquesta edició del Portada trobareu informació sobre el Servei
Local d’Ocupació, que també va a l’alça donada la situació laboral actual.
Enguany hem hagut de prescindir de molts esdeveniments i actes habituals, com la
fira Aqua Calida, actes de Festa Major, Tapes i Música al Mercat, entre molts d’altres.
També vam tenir un Sant Joan i una Diada especials dels quals en trobareu la crònica,
mentrestant esperem poder tornar a celebrar els actes habituals tot i que hàgim d’anar
modelant els seus formats. Afortunadament, tot i que amb limitacions, El “Poesia i +”
es va poder celebrar i la seva 15a edició va ser un èxit arreu del Maresme.
D’altra banda, el difícil escenari actual en molts casos no ha ajudat en les relacions
interpersonals i en els nostres hàbits i responsabilitats com a ciutadans. Molta gent
passa per moments molt complicats i ens cal empatitzar més entre nosaltres i mirar
pel bé comú a part de l’individual. És per això que hem volgut dedicar un cop més una
secció per fer una crida al civisme i recuperar-ne els alts nivells als que estàvem acostumats. Necessitem reciclar molt millor del que ho hem fet darrerament i necessitem
llençar els nostres residus d’una manera més responsable. Això és així, tant pel medi
ambient, com per a haver de dedicar menys recursos econòmics de tots a intentar
posar solució al problema que motiva una part de la ciutadania. En aquest àmbit ens
alegra explicar-vos que l’Ajuntament va signar un conveni de cooperació amb Humana
per al foment del reciclatge i el comportament sostenible.
Encarem un nou curs escolar marcat també per la COVID-19 i hem volgut dedicar les
primeres planes del butlletí per explicar-vos com s’ha fet la tornada a les aules i recordar les restriccions i mesures implantades d’acord amb les indicacions dels departaments d’Ensenyament i Salut de la Generalitat.
Recordarem també els motius pels quals ens van tancar el CAP de Caldes des de l’estat d’alarma, així com ha passat en moltes altres poblacions petites, i les peticions del
Consistori en ple als organismes supramunicipals per a poder tenir-lo obert tan aviat
com sigui possible.
L’Oficina de Turisme ha observat una reducció dels usuaris internacionals en un 30% i
ho ha vist compensat en un augment del turisme nacional. No obstant això, ha estat
una temporada dolenta per a molts establiments i comerços de Caldes i no podem
deixar d’encoratjar-vos a fer compres de proximitat, recordar la campanya “És l’hora
dels petits” i agrair l’esforç que els professionals i usuaris esteu fent.
Recordarem la posada en marxa aquesta temporada de l’app Easypark com a mètode
addicional de pagament de la zona blava, així com recordar-vos l’app Línia Verda per a
ajudar a reportar incidències o necessitats de millora de la via pública. És molt senzilla
d’utilitzar i ens va molt bé per treballar i donar-vos resposta al que ens reporteu.
Aquesta temporada de platja Creu Roja ha estat la responsable del salvament i socorrisme. Ha estat un orgull comptar de nou amb ells i us en donem els detalls, així com
que la bandera blava ha onejat per 13è cop consecutiu a la platja dels Tres Micos.
Us expliquem també la finalització de les obres de reparació del mur de l’esplanada de
Can Muntanyà i la reparació del Pavelló Municipal. La complicada situació de tresoreria
de l’Ajuntament, motivada també per la COVID i les mesures adoptades en la flexibilització i recaptació d’impostos dels ciutadans, ens ha fet endarrerir algunes obres
que teníem previstes però aviat tindrem un pla d’inversions actualitzat que n’inclourà
de noves finançades amb subvencions. Anem rebent aportacions de tots vosaltres
així com propostes dels diferents grups municipals, i compartirem el pla tan aviat el
tanquem.
Per acabar, volem donar el nostre suport a la crida que fa Caldes pels Animals a la
consciència i sensibilitat vers els animals, ja que darrerament hem sabut de conductes
molt reprovables.
Tant de bo que tinguem cura uns dels altres així com del nostre entorn, i de segur que
en tindrem un bon retorn. Us desitgem una bona tardor!
L’equip de govern
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Nois i noies donen la
benvinguda a un nou curs
adaptat a les noves mesures
per pal·liar la COVID-19

Més de 300 alumnes inicien les classes
entre el 7 i el 14 de setembre

E

ls centres educatius de Caldes d’Estrac obren les portes sense cap incident
després de realitzar una intensa adaptació per tal d’acatar les mesures estipulades des dels departaments d’Ensenyament i de Salut.
Des de l’Àrea d’Ensenyament de Caldes
d’Estrac, el regidor Freddy Freixas ha explicat que prèviament a l’inici del curs es
va realitzar una intensa neteja de tots els
espais, especialment els comuns, i que a
més a més, s’ha implementat un increment del servei de neteja a tres vegades
cada dia per mantenir un entorn segur.
“Estem contents de com ha anat aquesta primera setmana de retorn a l’esco-

la, especialment de la resposta tant dels
diferents centres, com de pares, mares i
l’alumnat que han respectat totes les mesures implementades”. Freixas ha explicat
que també s’instal·laran màquines nebulitzadores per facilitar la tasca del servei
de neteja i garantir un entorn segur.
Com ja és habitual, els més petits han estat els primer a incorporar-se a les classes
amb una primera setmana d’adaptació
que es va iniciar el 7 de setembre. Aquest
curs 2020-2021 l’Escola Bressol de Caldes
acull un total de 30 alumnes dividits en
dues classes, la dels fars, amb 11 alumnes
de zero als dos anys, i la de les barques
amb 19 alumnes de dos i tres anys.

Segons la directora, Remei Monge, tot i
que és un any diferent “alumnes i pares
van respectant totes les mesures, i nosaltres fem una important tasca d’anar recordant com s’ha d’actuar. És una novetat per
a tothom i entre tots ens hi hem d’adaptar.
Encara és aviat per valorar la dinàmica,
van sorgint problemes i els anem arreglant, però el començament ha anat bé”.
Entre d’altres mesures que han aplicat, la
directora destaca el fet de mantenir una
separació total de les dues aules, des de
l’entrada, que es fa per dues portes diferents, i fins a les estones de menjador, de
manera que no hi ha cap tipus de contacte entre infants de les dues aules.
Segueix a la pàgina 4 >>
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A l’Escola Sagrada Família, són 166 alumnes que van iniciar el curs escolar el 14 de
setembre. D’aquests, 45 pertanyen al Cicle Infantil i 121 a Primària. Com a novetat
i degut al nombre d’alumnes, s’han hagut
de fer dues línies del curs de 6è.
La directora de l’Escola, Natàlia Millán,
ha expressat que “encarem l’any amb la
mateixa il·lusió de sempre, i treballarem
perquè nois i noies puguin viure el màxim
d’experiències positives, conviure i gaudir de les classes, tot i les limitacions que
implica adaptar les mesures que arriben
de la Generalitat”. Millán també ha volgut
destacar la tasca de la professora Maria
Ferrer Palma, “molt estimada per famílies, alumnes i professors” que aquest any
es jubila deixant un llegat important en el
projecte de l’escola.
Com també han fet altres centres, l’Escola Sagrada Família ha establert entrades
esglaonades i separades en dues portes,
la principal i la de l’escala, a més de la
implementació d’altres mesures perquè
no hi hagi contacte entre alumnes de diferents aules.

batxillerat. La directora del centre, Mercè
Balart, explica que van viure un primer
dia “amb molts nervis perquè tot anés bé,
però estem molt contents de com ha anat
la primera setmana i ens ha sorprès la
consciència i responsabilitat amb la que
està responent l’alumnat”.

Molts semblants són les mesures que
han hagut d’aplicar a l’IES de Sant Vicenç
de Montalt, on 532 alumnes van iniciar
les classes, 401 alumnes a l’ESO i 131 a

A més de fer entrades i sortides esglaonades, i una divisió del pati per no ajuntar
diferents cursos, s’ha treballat per baixar
la ràtio de les classes convertint aules
específiques, com la de música, en aules
regulars. “Esperem que el curs vagi bé,
però no deixen de ser 600 en un edifici”
ha expressat Balart.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
es vol desitjar un bon inici de curs a tot
l’alumnat, tot valorant l’esforç que s’està
realitzant per part de les famílies, alumnes i centres.

Primers casos de coronavirus
En els primers quinze dies l’Escola Sagrada
Família va detectar dos casos de coronavirus que s’han pogut controlar gràcies al
seguiment protocolari que segueix l’escola
i la immediatesa de l’actuació.
Des de les àrees d’Ensenyament i de Salut s’està en diàleg continu amb els centres per fer un seguiment dels casos.

#caldesdestrac#caldetes–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
les fotos més votades a Instagram

@ajcaldetes
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L’incivisme no
surt de franc!
La Brigada Municipal i la de GBI alerten
d’un increment en l’abandonament
indegut de voluminosos de manera
descontrolada als carrers de Caldes, que
dificulta les tasques diàries de neteja i
trenca les normes de convivència

El darrer mes de juliol s’ha vist incrementada la presència de

tot tipus de voluminosos, des de mobles a matalassos, fins i tot
neveres, cuines i frigorífics, de forma indiscriminada als carrers
de Caldes i sense seguir les pautes establertes que corresponen
a aquest tipus de brossa, com es pot observar a les fotografies i
que recordem a continuació:
Sempre que sigui possible, s’ha de portar a la deixalleria de
les Tres Viles, ubicada al c/Indústria 36, de Sant Andreu de
Llavaneres, o bé anar a la deixalleria mòbil els diumenges
de 10 a 13:30h a l’esplanada de Can Muntanyà. Només en no
ser possible portar els voluminosos a la deixalleria, i en casos
puntuals, la brigada pot recollir-ho. Per utilitzar aquest servei
cal fer un avís previ a l’Ajuntament (telf: 93 791 00 05). S’ha
de tenir en compte que la recollida de voluminosos s’estableix
cada dimarts.

Tant la Brigada Municipal, com la del GBI, han denunciat una
pràctica abusiva per part dels ciutadans a l’hora de gestionar
aquest tipus de brossa. Les conseqüències són que els operaris
han dedicar un temps que no els correspon, emprar recursos
extres, i a més es produeixen situacions d’inseguretat: “Ens trobem que cada dia es deixen voluminosos a tots els racons de
la vila, i perdem gairebé tot el matí per agafar-los i portar-los a
la deixalleria. Si tothom ho fes el dia que està establert, que a
Caldes és el dimarts, podríem centrar-nos en realitzar aquesta
tasca el dia que toca, i no arrossegar aquesta feina durant tota
la setmana”. El fet de que la brigada hagi de dedicar temps a
fer front a l’incivisme “comporta que no puguem realitzar altres
tasques igual d’importants, com desbrossar herbes, realitzar
desinfeccions, etc”. explica en Cristian de GBI.

D’altra banda, en Cristian alerta que es produeixen situacions de
molta inseguretat pels veïns i veïnes: “ens hem trobat que es
deixen vidres sencers que en trencar-se poden provocar ferides
i posen en perill la seguretat, no només de l’equip de neteja,
sinó de tots els ciutadans”.
Des de l’Àrea de Via Pública, s’ha alertat que a més l’incivisme
suposa una despesa extra, “l’abocament descontrolat de voluminosos el paguem entre tots. Quan es recicla correctament hi
ha un retorn que cada dia perdem, però a més a més, se’ns
sanciona quan aquests voluminosos no es gestionen com és
degut”, explica l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou.
És per això que des de l’Ajuntament de Caldes es demana una
reflexió i una passa endavant de tota la ciutadania en el respecte de la normativa. L’extralimitació d’alguns fa malbaratar
els recursos de tothom. L’incivisme d’uns pocs no és gratuït i es
paga amb els impostos de tots.

Fer un bon ús dels contenidors
Des de la Brigada Municipal i de GBI també s’ha denunciat la
manca de civisme en la classificació de la brossa. Els residus
no es dipositen correctament en els contenidors i es barreja
paper, vidre, rebuig i orgànic. D’aquesta manera, no només no
s’aconsegueix arribar a l’estàndard de reciclatge sinó que a més
es perd l’esforç de tots aquells ciutadans que aposten per la
sostenibilitat i que inverteixen temps i dedicació a reciclar degudament.
És especialment alarmant la manera de reciclar el paper i el cartró. Tant l’Equip de govern com les brigades destaquen que cal
que els usuaris siguin conscients que és important plegar-lo bé i
en cas de ser necessari s’ha de tallar abans d’introduir-lo al contenidor. Només d’aquesta manera es pot garantir que tothom
pugui exercir el seu dret a utilitzar el contenidor i trobar-lo en
bones condicions.
5
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Caldes tanca la primera
temporada de pàrquing de
zona blava amb l’ús de la nova
aplicació per al mòbil Easypark

Aquest estiu l’Ajuntament de Caldes ha renovat el siste-

ma de pagament de la zona blava de Caldes d’Estrac amb la
implantació de l’app mòbil Easypark. Fem un recordatori del
seu funcionament.
Com funciona?
1. Un cop instal·lada l’aplicació en el telèfon mòbil, s’ha de
confirmar la ubicació del vehicle en el mapa que ofereix
l’app.
2. Es tria el temps que el vehicle estarà aparcat. Cal destacar
que un dels avantatges d’aquest sistema és que només es
paga el temps exacte que s’utilitza la plaça d’aparcament.
3. El controlador verifica la matrícula.
4. Una vegada s’ha escollit el temps, en un resum de l’estacionament es pot veure el cost estimat i quan finalitza.

5. També tindràs l’opció de poder iniciar, prolongar i aturar
l’estacionament des del mòbil.
Per a qualsevol dubte es pot contactar amb Atenció al client
al telèfon: 91 123 95 00, o a través del web: www.easypark.es

Coneixes el servei de
la Línia Verda?
Una app gratuïta per notificar les
incidències de la via pública directament
a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

Sabies que l’Ajuntament de Caldes d´Estrac disposa d’un canal

de comunicació directe perquè els veïns i veïnes posin en coneixement de la Regidoria de Via Pública els desperfectes que
detectin a la seva localitat?
Aquest servei es diu Línia Verda i a Caldes d’Estrac ja són molts
els veïns que l’utilitzen, obtenen una resposta immediata de
l’Ajuntament i així entre tots aconseguim millorar la nostra vila.

Com funciona?
Notifica la incidència en només 4 passes
1) Descarrega’t de forma gratuïta l’aplicació mòbil
de Línia Verda. Pots fer-ho en aquest codi QR.
2) Selecciona el municipi del qual vols comunicar
les incidències.
3) Prem el botó “Notifica la teva incidència” i selecciona la tipologia sobre la qual vols informar. L’aplicació detectarà les
coordenades en les quals s’ubica el desperfecte.
4) Adjunta una fotografia i una descripció de la incidència i finalitza el procés prement el botó “enviar”.
Una vegada enviada, l’Ajuntament rebrà la notificació del desperfecte comunicat i rebràs una resposta al telèfon sempre
que es produeixi algun canvi en l’estat de la incidència.
Des de l’Ajuntament de Caldes animem tots els veïns i veïnes
a fer servir aquest canal de comunicació, que permet un diàleg
directe entre l’Ajuntament i la ciutadania sobre les incidències i
desperfectes de la vila, així com també una resposta immediata,
eficaç i resolutiva.
6
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L’Ajuntament de Caldes d’Estrac
signa un conveni de cooperació amb
Humana per al foment del reciclatge
i el comportament sostenible
Entre d’altres mesures, l’ONGD posa a disposició dels veïns i
veïnes sis contenidors de recollida selectiva de roba usada

Amb l’objectiu de continuar sensibilit-

zant els veïns i veïnes de Caldes en relació
amb el reciclatge, la reutilització dels residus i la seva valorització, el passat dijous
4 de juny l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
va signar un conveni de cooperació amb
l’Organització No Governamental per al
Desenvolupament
Humana-Fundación
Pueblo para Pueblo.
Segons l’alcaldessa, Rosa Pou, “aquest
conveni és una eina més per a que tots
junts treballem en la creació d’una vila
més sostenible i solidària; a la vegada que
donem resposta a la demanda de molts

veïns i veïnes que volen donar la roba en
bones condicions que ja no fan servir, tot
potenciant una economia circular”.
Per a posar en funcionament la recollida
selectiva de roba usada, Humana posa
a disposició de Caldes d’Estrac un total
de 6 contenidors que s’ubicaran a: Can
Muntanyà, Camí Ral-Eucaliptus, davant
del Poliesportiu Municipal i al carrer Lluís
Companys, davant del cementiri.

i veïnes de Caldes, a més de mencionar
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en les seves accions de cooperació internacional.
D’altra banda, l’Ajuntament podrà disposar anualment de 350kg de roba usada
sense classificar per a l’ús que es cregui
convenient. Cal destacar també, que el fet
de tenir aquests contenidors suposa un
doble retorn econòmic, per l’estalvi que
suposar reduïr el rebuig, i la compensació
que es rep en potenciar el reciclatge.
Recordem que Humana–Fundación Pueblo para Pueblo, és una ONGD que des
de 1987 desenvolupa projectes de cooperació en diferents països d’Àfrica, Amèrica
Llatina i Àsia, projectes que tenen com a
objectiu impulsar la formació, l’educació,
la capacitació i el progrés de les comunitats beneficiàries. Cal destacar que a més
a més, aquesta ONGD crea un total de 700
llocs de treball només a l’Estat espanyol.

Cal destacar que a més de la recollida selectiva de roba usada, Humana s’ha compromès a dur a terme un programa d’activitats de sensibilització, destinat als veïns

El finançament d’aquestes activitats és
possible gràcies als recursos obtinguts
per Humana, d’una banda, a través de
donacions i recollida de roba i calçat utilitzats, i de l’altra, a través de subvencions que rep de diferents administracions.

informació i educació ambiental, la gestió ambiental i la seguretat i els serveis i
instal·lacions. Aquest any a Catalunya han
aconseguit el guardó un total de 95 platges, 10 d’elles al Maresme, i 23 ports.

D’aquesta manera Caldes d’Estrac torna a
estar present en el mapa de destinacions
turístiques de qualitat, gràcies a la constància en el manteniment que es duu a
terme durant tot l’any.

La bandera blava
oneja per 13è
cop consecutiu
a la platja dels
Tres Micos
Aquest 2020, 95 platges
i 23 ports a Catalunya
han rebut el distintiu

É

s el tretzè any consecutiu que la platja
dels Tres Micos de Caldes d’Estrac obté la
bandera blava, el guardó de qualitat que
atorga l’Associació d’Educació Ambiental i
del Consumidor (ADEAC), basant-se en criteris de qualitat agrupats en quatre grans
àrees: la qualitat de les aigües de bany, la
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Creu Roja ha estat la responsable del salvament
i socorrisme a les platges de Caldes aquest 2020

Fotografies: Creu Roja

L’empresa va guanyar el
concurs públic i va oferir
el servei de salvament
i socorrisme des de la
primera setmana de juliol
fins al 13 de setembre

A

quest 2020 Creu Roja ha estat la responsable d’oferir el servei de salvament
i socorrisme a les platges de Caldes. Segons el president de Creu Roja de Caldes,
Pep Taberné, la valoració de la temporada és positiva: “Prevèiem un any, si no
complicat, sí diferent per la situació de
pandèmia que estem vivint”. Taberné ha
explicat que la pandèmia ha fet que s’hagués d’adequar tot el servei amb noves
mesures de protecció.

broses han estat en qüestió de mesures
preventives (avisos, alertes, seguiment a
banyistes cansats, etc.), que han estat un
total de 2.088. Segons Taberné “aquest tipus d’intervenció és a la que més atenció
i valor li donem, doncs la labor preventiva
exhaustiva és la mesura més efectiva per
evitar ensurts i problemes seriosos”. Així
mateix també són nombroses les mesures preventives realitzades des de l’embarcació, un total de 280.

El president de Creu Roja a Caldes també
ha destacat que enguany les platges han
estat molt plenes tota la temporada i s’han
hagut d’intensificar les labors de vigilància
preventiva i les dinàmiques de platja.

Respecte a les assistències sanitàries o
cures, com traumatismes, cremades, picades i al·lèrgia, el nombre d’assistències
prestades és de 73. Les sortides per fer
rescat de banyistes, tots ells amb problemes lleus, es comptabilitzen en un total
de 17. Finalment, pel que fa a evacuacions, se n’han realitzat un total de 4.

Respecte al desplegament de recursos,
l’organització ha posat a disposició del
municipi un equip de set socorristes format aquàtics, dos d’ells que han actuat
com a coordinadors de l’equip i dos d’ells
que comptaven amb la titulació específica de patró d’embarcació.
A més a més, en rotació s’ha tingut el suport de 15 voluntaris que han fet la labor
d’assistències socials (banys adaptats,
assistència a gent amb mobilitat reduïda,
etc.) complementant-les amb les labors
de vigilància dels socorristes.
Pel que fa a recursos materials, s’ha disposat d’un vehicle de suport, una moto
aquàtica de salvament i un quad.
Així doncs, la temporada del 2020 presentava una sèrie de reptes que s’han
pogut superar adequadament, tal i com
explica Taberné i com es pot deduir de les
dades que facilita l’organització, segons
les quals, les intervencions més nom8

La Creu Roja també valora de forma
positiva el que han estat les assistències

socials, que s’han coordinat amb Acció
Social i que fan referència als banys
adaptats. En total s’han realitzat 58 banys
adaptats, amb molts bons resultats i
valoracions positives dels usuaris. Amb
tot, el nombre total de banys realitzats
suposa pràcticament la meitat dels que
es van realitzar l’any passat, i des de
Creu Roja, es creu que la principal causa
ha estat la COVID-19: “molt possiblement
la situació de pandèmia ha contribuït a
fer enrere molta gent que acostumava
a sol·licitar aquest servei”, ha explicat
Taberné.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
es valora positivament la tasca realitzada
per la Creu Roja, especialment en la tasca
de prevenció, ja que no s’ha produït cap
incidència greu i especialment en un any
que suposava una dificultat major a causa de la COVID-19.
La licitació que ha obtingut la Creu Roja
és de dos anys prorrogable a dos anys
més. Cal destacar que l’entitat porta present al municipi des de 1972, fent altres
tasques socials a més del socorrisme i
el salvament, com ara activitats per a la
gent gran, la campanya d’aliments o l’acció preventiva durant els actes públics.
Recordem també que com és habitual,
en finalitzar la temporada de platja, els
banyistes que vagin al mar ho fan sota la
seva responsabilitat, ja que ha finalitzat
el servei de socorrisme i banys adaptats.

La Creu Roja organitza
un simulacre d’accident
d’una moto d’aigua a
les platges de Caldes
L’actuació es va realitzar el dimecres
19 d’agost a les 19h, davant del mòdul
de la Creu Roja amb la intervenció d’un
helicòpter de Salvament Marítim

Fotografies: Leonor Manrique

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

A

mb l’objectiu de comprovar la coordinació i l’eficàcia a l’hora
de dur a terme un rescat de salvament, la Creu Roja va organitzar el dimecres 19 d’agost a les 19h un simulacre d’accident
d’una moto d’aigua a les platges de Caldes, davant del mòdul de
la Creu Roja.
Segons ha explicat el referent tècnic de Creu Roja a Caldes i
a Sant Vicenç, Josep Maria Comas, es va simular un accident
d’una moto d’aigua amb un maniquí de salvament. L’equip de
socorristes es va encarregar de la primera assistència, realitzant
en primer lloc la immobilització de l’accidentat, que a continuació van pujar a l’embarcació de rescat. Tot seguit l’helicòpter de
Salvament Marítim va practicar el trasllat del maniquí per aire.
Segons Comas, tot i que cada any es realitza un simulacre a les
platges de Caldes, mai se n’havia efectuat un que impliqués l’ús
de l’helicòpter de Salvament Marítim.
En aquest simulacre hi van intervenir l’equip de Salvament de
Creu Roja a les platges i l’equip de Salvament Marítim, i es va
utilitzar una moto aquàtica, una embarcació de rescat i l’helicòpter de Salvament Marítim.

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

Finalitzen les obres de reparació del mur de l’esplanada
de Can Muntanyà i la reparació del Pavelló Municipal
D’altra banda, també s’han executat els treballs de reparació i
impermeabilització a la coberta del Pavelló Municipal. Segons
els Serveis Tècnics de l’Ajuntament aquests treballs consisteixen en el subministrament i muntatge d’una escala vertical amb
protecció, la neteja i sanejament de la pintura en mal estat, la
neteja i sanejament dels canals exteriors, l’aplicació de resina
semisòlida per segellar, resina líquida per protegir les filtracions
i l’eliminació de cargols existents per a la substitució i muntatge
de cargols autoperforants amb junta d’estanqueitat.
Segons el regidor d’Urbanisme, Miquel González, l’actuació garanteix les condicions òptimes per a la pràctica dels diferents
esports que es fan al Pavelló Municipal, així com la prevenció de
goteres i filtracions que ocasiona l’acció del vent i la pluja.

C

om a conseqüència del temporal de pluja, vent i mar del dia
21 de gener de 2020, es van produir diversos desperfectes en el
municipi de Caldes d’Estrac, entre ells, l’esllavissada d’un tram
de mur de pedra seca situat a l’esplanada de Can Muntanyà.
Cal destacar que el mur de pedra correspon a la tanca de la
finca privada de Can Muntanyà i per tant l’execució de la seva
reparació va correspondre a la propietat. Des de l’Ajuntament
de Caldes es va fer el requeriment per tal que executés la construcció d’un mur de contenció armat i posteriorment es realitzés
l’acabat amb el color proposat per l’Ajuntament.
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actualitat salut –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El CAP de
Caldes, a
debat en el
ple municipal
S

egons el comunicat del 28 de juliol
que va enviar l’Equip d’Atenció Bàsica
de Sant Andreu de Llavaneres a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, el Consultori
local de Caldes d’Estrac, de manera temporal i fins a nou avís, romandrà tancat.
Una decisió que s’ha pres d’acord amb
les autoritats sanitàries amb la finalitat
d’oferir una millor atenció sanitària a la
ciutadania seguint els protocols de seguretat en la situació de pandèmia que
s’està vivint.
Tal i com s’explica al comunicat, la COVID-19 ha fet necessària una reorganització dins de l’Equip d’Atenció Primària
de Sant Andreu de Llavaneres, per tal de,
en primer lloc, poder atendre els pacients
amb la major seguretat possible, en segon lloc, concentrar els professionals en
equips d’atenció més grans, i en tercer
lloc, fer una acurada detecció precoç dels
casos mitjançant la realització de PCR.
Això darrer suposa mantenir els protocols
de seguretat amb control a l’entrada, separació dels pacients a les sales d’espera,
circuit i espai per a l’aïllament dels pacients sospitosos i realització immediata de
PCR. Protocols que malauradament no es
poden dur a terme als espais de l’actual
consultori del municipi.
Tot i els arguments que les autoritats sanitàries posen damunt la taula per mantenir el CAP de Caldes tancat, la majoria
dels veïns i veïnes de Caldes han mostrat
el seu desacord davant la decisió. És per
això que durant el ple celebrat el 27 de
juliol, es va tractar aquest tema en profunditat, aprofitant la moció presentada
per Junts per Caldes sobre els CAPs i CUAPs, en la que es proposava la reobertura del CAP de Caldes i la seva posada en
marxa en una nova ubicació que permetés l’acompliment de les mesures estipulades per a la contenció de la COVID-19,
insistint també en la necessitat de donar
facilitats als usuaris que tenen mobilitat
reduïda i que actualment han de desplaçar-se al CAP de Llavaneres. Moció que
va ser aprovada per unanimitat de tots
els grups municipals un cop fetes les esmenes que detallem a continuació.
Des del grup de GdE, Albert Batlle, tot
i estar d’acord amb el plantejament va
qüestionar el redactat de la moció, i va
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recordar que aquesta iniciativa no era
“caiguda del cel”, sinó que era un tema
amb anys de recorregut i extensament
debatut en les juntes de govern, on tots
els grups municipals havien mostrat el
seu acord.
El regidor de Salut i membre del PSC, Joan
Baró, va remarcar que és un objectiu prioritari, i que des de l’Àrea de Salut ja s’ha
instat tant al Departament de Salut, com
també als càrrecs de l’Institut Català de
la Salut, perquè s’acompleixin aquestes
demandes. “Hem lluitat perquè així sigui i
continuarem lluitant”.
Finalment l’alcaldessa, Rosa Pou, en nom
d’ERC, va explicar que “deixant de banda
que la moció és partidista” votarien a favor en considerar la qüestió sanitària com
un tema prioritari, sempre i quan la moció
afegís una sèrie de demandes.
L’alcaldessa va deixar clar que l’equip de
govern està a favor del canvi d’ubicació
del CAP de Caldes i de la seva reobertura, “però ara mateix ens diuen que no”,
va explicar, al·ludint a les negatives que
arriben del Departament de Salut que
està centrat en reforçar la realització de
proves de PCR i de reforçar el sistema públic a les residències, entre d’altres mesures. “No ens construiran un CAP en 10

dies”, va explicar Pou i va destacar que,
en aquests moments el més efectiu i el
que sí que s’ha d’exigir, mentre no arribi la possibilitat de reobrir “és que a la
població de Caldes se l’atengui de forma ràpida i eficaç i que es reforcin les
vies de comunicació amb Sant Andreu
de Llavaneres”. Concretament, que el
servei a domicili tant del metge com de
la infermera es realitzi de manera immediata quan l’usuari ho demani, que s’adjudiqui un equip mèdic fix a la ciutadania
(Pou va explicar que durant la baixa de la
metgessa de Caldes havien passat molts
substituts en detriment de la qualitat del
servei), que es tingui en compte les dificultats de la gent gran per accedir a les
noves tecnologies a l’hora d’establir un
sistema de comunicació, que es faci una
reflexió sobre les conseqüències que han
tingut les retallades sanitàries i que la
moció es presenti no només al Departament de Salut, sinó a la directora de zona
i a la direcció l’Àrea Bàsica de Sant Andreu de Llavaneres, persones concretes
que poden fer-se càrrec de les peticions.
Tots els grups polítics es van mostrar
d’acord amb les propostes fetes des d’ERC
i amb la seva incorporació a la moció, que
va quedar aprovada per unanimitat.
Un cop aprovada la moció, des de l’Ajuntament de Caldes s’ha continuat i es continua en converses amb el Departament
de Salut de la Generalitat per aconseguir
una millor atenció i comunicació amb
l’Àrea de Salut Bàsica de Llavaneres i per
a la reobertura del CAP de Caldes. Cal destacar que tot i que continuen havent-hi
mancances en l’efectivitat dels canals telefònics de comunicació, es compta amb
el compromís de la Dra. Isabel Fontanella,
directora de l’Àrea de Salut de Llavaneres, per assumir personalment el nombre
d’usuaris de Caldes, a més de que s’ha
efectuat una intensificació de les trucades de seguiment als pacients amb malalties cròniques i les visites a domicili.

Com contactar
amb el teu CAP?
Recordem quins són
els canals per realitzar
les consultes de salut

Des de l’Ajuntament de Caldes

actualitat igualtat ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac es va unir
a la commemoració del Dia Internacional
per a l’alliberament de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals
El 28 de juny es va penjar la bandera LGTBI a la façana de
l’Ajuntament, i durant la nit es va il·luminar la façana amb els
colors de la bandera com a símbol de suport al col·lectiu

d’Estrac us enviem el recordatori
de l’Equip d’Atenció Bàsica de Sant
Andreu de Llavaneres sobre quins
canals s’han d’utilitzar per realitzar
consultes de salut.

Un any més, l’Ajuntament de Caldes

Cal subratllar que la col·laboració
dels usuaris continua sent molt
important per poder oferir el millor servei assistencial. Per això
cal continuar utilitzant els canals
d’atenció no presencial per a les
consultes no urgents. Si l’usuari explica què necessita abans d’anar al
CAP, es podrà agilitzar la resposta i
evitar desplaçaments innecessaris.

d’Estrac ha commemorat el Dia Internacional per a l’alliberament del col·
lectiu LGTBI que recorda els fets ocorreguts el 28 de juny de 1969.
Durant tot el dia, la bandera LGTBI va
presidir la façana de l’edifici de l’Ajuntament de Caldes, que a la nit, a més, es va
il·luminar amb els colors de la bandera.
A més a més, es va facilitar informació
pràctica per al col·lectiu, com cursos,
xerrades, bibliografia i entitats LGTBI, a
través del web municipal.

Canals de comunicació per
a consultes no urgents:
n Mitjançant el web de programació de visites ics.gencat.cat l’usuari
pot descriure quina atenció mèdica
o gestió vol fer i el contactaran per
telèfon per donar-li resposta.
n També es pot escriure un correu
electrònic a llavaneres.sanitat@
gencat.cat o enviar una eConsulta
al professional mèdic o infermer
a través de La Meva Salut (podeu
demanar les claus d’accés a lamevasalut-registre o al 900 053 723
de dilluns a divendres de 8 a 20h).
n Si es prefereix contactar per telèfon, es pot fer al 93 326 89 01,
on recolliran la demanda de l’usuari i es coordinaran amb el CAP per
donar-hi resposta. També existeix
l’opció de trucar directament al
centre. El telèfon del CAP de Llavaneres és el 93 792 87 07.
n Amb qualsevol opció, un professional d’atenció primària indicarà
a l’usuari si és convenient que es
dirigeixi al CAP i li programarà la visita. O si pot, resoldrà la necessitat
de l’usuari sense que aquest s’hagi
de desplaçar.

Per a urgències cal
trucar al 061
Atenció pediàtrica
Respecte a l’atenció pediàtrica, el
comunicat recorda que continua,
com en les últimes setmanes, concentrada al Consultori de Sant Vicenç de Montalt.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de
Caldes vol reforçar i visibilitzar el missatge d’igualtat jurídica i social per a
aquest col·lectiu i donar suport a la lluita contra la seva discriminació, ja que
avui dia continua sent víctima de molts
abusos.

L’Àrea de la Dona i Polítiques d’Igualtat
inicia el procés per a crear un Pla
intern d’Igualtat per als treballadors
i treballadores de l’Ajuntament
El primer pas es va
realitzar aquest setembre
amb la creació d’una
Comissió d’Igualtat

L

a Regidoria de Dona i Polítiques
d’Igualtat ja ha iniciat el procés per a
la creació i confecció del primer Pla
intern d’Igualtat per als treballadors i
treballadores de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac.
El primer pas ha estat constituir, durant
aquest mes de setembre, la Comissió
d’Igualtat, la qual està formada pels representants sindicals dels treballadors, la
tècnica d’Igualtat, la treballadora encarregada de Recursos Humans, la regidora
d’Igualtat, i l’alcaldessa.
Un cop creada la comissió, el següent pas
serà fer una diagnosi de la situació actu-

al de l’Ajuntament, “una radiografia que
ens permeti veure quines coses poden
influir en la desigualtat dels treballadors
de l’Ajuntament”, ha explicat la regidora
d’Igualtat, Alexandra Manni, i a partir
d’aquí es confeccionarà un pla d’acció
que ha de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els treballadors.
Manni ha volgut destacar que “s’ha donat prioritat al Pla intern d’Igualtat perquè
és obligatori des de fa uns anys, i amb
aquest, es dona el tret de sortida a una
sèrie de plans i protocols que s’aniran implementant al nostre municipi”.
La creació d’aquest primer Pla intern
d’Igualtat és un dels compromisos de la
recent creada Regidoria d’Igualtat, que
promourà l’adequació, implementació i
creació de polítiques destinades a assegurar i promoure la igualtat efectiva i real
entre dones i homes.
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actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Àrea de Joventut valora
positivament els primers mesos
d’obertura de l’Espai Jove
dins la “nova normalitat”

Els protocols establerts han
permès poder reprendre
l’activitat habitual de
l’equipament, adaptat a les
noves mesures, i els joves
han pogut gaudir del seu
espai de manera segura
se seguirà a partir d’ara amb les noves
activitats que es duguin a terme.
L’Àrea de Joventut també destaca que el
resultat de les activitats d’estiu a la fresca
ha estat molt satisfactori, tant per l’equip
dinamitzador com per als mateixos joves,
excepte en el cas del Torneig de Tennis
Taula, que es va haver d’ajornar per baixa afluència d’inscripcions (i que es programarà novament per Santa Llúcia). Al
mateix temps, també han sorgit activitats
espontànies que han proposat els mateixos joves.

L’

Àrea de Joventut valora de forma
positiva les activitats que ha dut a terme l’Espai Jove durant aquest temps de
“nova normalitat”. L’Espai Jove va reprendre l’activitat el 8 de juliol, després
d’haver de tancar les portes degut a la
COVID-19.
En aquests primers mesos d’obertura
s’han aplicat els protocols establerts per
les autoritats sanitàries, la qual cosa ha
permès que el centre pogués oferir la
majoria d’activitats programades i que
els joves poguessin gaudir de l’espai de
forma segura.
La dinamitzadora juvenil de l’Espai Jove,
Roser Alsina, ha valorat que “d’alguna
manera, això haurà servit als joves per
agafar experiència de cara al retorn a les
aules, on les mesures seran molt semblants a les que nosaltres estem aplicant”.
Segons les dades de l’Espai Jove, l’assistència dels nois i noies ha anat augmentant de manera gradual, tot i ser inferior
a l’any passat en les mateixes dates, “segurament degut al trasbals que ha ocasionat la COVID-19”, tal i com s’explica des
de l’Àrea de Joventut. Cal destacar que
durant el mes de juliol van passar 87 joves per l’equipament i 155 durant l’agost.
Des de l’Àrea de Joventut es vol subratllar que s’ha prioritzat el fet de poder
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obrir l’equipament per tal que els joves
tinguessin un lloc de trobada en un entorn segur, així com la programació d’activitats concretes durant el mes d’agost
amb tallers, activitats artístiques, d’esports, etc. En aquest sentit, també s’ha
ampliat els dies d’obertura durant l’estiu.
Sempre pensant en la seguretat dels usuaris, aquests tallers s’han realitzat a porta
tancada i aquesta serà la premissa que

En començar les escoles i els instituts,
l’Espai Jove va tancar per vacances del 9
al 26 de setembre. En aquest sentit, des
de l’Espai Jove ja s’està treballant en la
programació de l’últim trimestre de l’any
per tal de poder continuar oferint cursos
formatius i ocupacionals, així com tallers
lúdics i sempre oberts a les propostes
que els mateixos joves facin arribar.
Cal recordar que, a partir de la tornada de
vacances, l’horari de l’equipament torna
a ser l’habitual: de dimecres a dissabte de
5 a 8 de la tarda.
Des de l’Espai Jove es desitja una bona
tornada a l’escola i l’institut tot esperant
el nou retrobament.

actualitat cultura –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
més de deu persones, s’ha decidit que
era millor suspendre la Festa Major.

Comunicat del
Consistori de Caldes
d’Estrac del 25 d’agost

El Consistori lamenta haver de prendre
aquesta decisió, i per això s’ha esperat
fins al darrer moment, per si es podia
mantenir la possibilitat de dur-la a terme.
Es tracta d’una decisió consensuada per
tots els grups polítics que formen el Consistori i per la majoria d’entitats que participen a la Festa Major de Caldes.

El Consistori en ple de
l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac lamenta comunicar
que ha de suspendre la Festa
Major 2020 degut a l’alt risc
de contagi per la COVID-19

Des de l’Àrea de Cultura també s’ha pres la
decisió de que les activitats que s’havien
de fer durant la Festa Major es traslladin a
la Festa Major de Santa Llúcia, adequant-la
amb una programació més completa,
sempre que l’evolució de la pandèmia i les
mesures de contenció ho permetin.

El dimarts 25 d’agost i per unanimitat

de tot el Consistori de Caldes d’Estrac es
va decidir suspendre la Festa Major de
Caldes d’Estrac 2020 com a mesura de
prevenció davant la COVID-19.
L’Àrea de Cultura havia estat treballant
en un nou format que s’adaptés completament a les mesures de seguretat i de
prevenció de contenció de la COVID-19

estipulades per les autoritats sanitàries;
però vista l’evolució de la pandèmia i les
noves mesures que estipulen les autoritats, com la de no poder fer reunions de

La flama del Canigó va il·luminar
les cases de caldencs i caldenques
C

om ja és habitual, l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac es
va unir a la iniciativa d’Òmnium Cultural
i va rebre la Flama del Canigó en un acte
emotiu que va tenir lloc el 23 de juny a les
19h del vespre a la plaça de la Vila.
Aquest any Òmnium ha emmarcat la tradició amb el lema: “enguany encenc la
flama per tu” com a homenatge a tota la
societat civil mobilitzada per superar la
crisi global provocada per la COVID-19, i
com a record de la lluita dels drets i llibertats fonamentals.
L’acte va comptar amb la participació
d’unes 40 persones, on també van serhi presents l’alcaldessa de Caldes, Rosa
Pou i el regidor de Cultura, David Salvà.

L’arribada de la flama va culminar amb
l’encesa del peveter situat al balcó de
l’Ajuntament, una iniciativa que va tenir
molt bona acollida entre tots els presents
i que podria repetir-se l’any vinent.
A continuació, la dinamitzadora de l’Espai Jove, Roser Alsina, va ser l’encarregada de llegir el manifest d’Òmnium, en el
que es va subratllar la necessitat de solidaritat degut a la crisi de la COVID-19:
“Són moments en què la solidaritat i el
suport mutu s’han convertit en la base
per seguir endavant”. El manifest també
va reivindicar: “no només la unitat de la
llengua i la lluita pels drets i les llibertats
dels Països Catalans, sinó també recordar
totes aquelles persones que ja no hi són i
que trobem i trobarem a faltar”.

Des del Consistori es demana comprensió als veïns i veïnes de Caldes d’Estrac,
ja que es tracta d’una decisió difícil però
necessària per fer front a la COVID-19.
D’altra banda, volem donar les gràcies
a tots els ciutadans per tots els esforços
que s’estan duent a terme.

L’Ajuntament de Caldes
agraeix l’esforç dels
veïns i veïnes que en tot
moment han respectat les
recomanacions de seguretat
com la de no accedir a les
platges durant la revetlla
Finalitzat el manifest, i seguint la proposta d’Òmnium, els participants que ho
van desitjar van poder endur-se la flama
a casa, com a símbol de continuar treballant i mantenint viu el seu esperit.
L’ANC de Caldes també va ser present a
l’acte amb un punt de venda d’espelmes
per recollir donatius destinats a l’ACDC
(Associació Catalana pels Drets Civils,
creada per les famílies dels presos i exiliats polítics).
Des de l’Ajuntament de Caldes s’ha volgut posar en valor i agrair la col·laboració
ciutadana durant la revetlla. El regidor de
Cultura, David Salvà, ha expressat que
“no s’ha produït cap incident durant la
revetlla: ni aglomeracions, ni imprudències. Sabem que era un any difícil, perquè
tothom tenia el desig de celebrar aquesta
festa a la platja, però tothom ha respectat les mesures de seguretat i la vetllada
ha transcorregut amb normalitat. És per
això que estem molt agraïts als ciutadans de Caldes per la seva col·laboració”.
El regidor de Cultura va recordar també
la necessitat de “continuar cuidant-nos i
cuidant els altres seguint les mesures de
seguretat per a la contenció del coronavirus; i esperem que el proper any puguem
reprendre la revetlla a la platja”.
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La commemoració de la Diada se celebra a Caldes
amb la sobrietat imposada per la COVID-19
A les 10h del matí, els grups municipals i representants de les entitats de Caldes es van
trobar al peu del mirador de l’11 de setembre per hissar la senyera i fer una ofrena floral en
un acte tancat al públic, tot seguint les mesures establertes per les autoritats sanitàries

L

a Diada de l’Onze de Setembre es va celebrar tal i com estava
previst a les 10h del matí davant del mirador de l’11 de setembre
del parc Muntanyà. Les mesures de contenció de la COVID-19
van marcar l’acte i per això es va haver de tancar al públic i
únicament hi van participar els grups municipals i dos representants de cada entitat.

No obstant, a la pàgina web de l’Ajuntament es pot llegir el
missatge de l’alcadessa titulat “Mantenim el somriure del convenciment”, que pren una frase dita espontàniament per Dolors Bassa en una trobada feminista telemàtica juntament amb
Carme Forcadell, en demanar-lis que moguessin la càmera per
visualitzar-les millor.

Un cop l’alcaldessa va lliurar la bandera catalana a la Policia Local, es va procedir a fer la hissada de la senyera amb el Cant de
la senyera de fons. Tot seguit es va realitzar l’ofrena floral en
la que hi van participar: el Club de Patinatge Artístic, la Colla de
Geganters i Grallers de Caldes d´Estrac, l’Assemblea Nacional
Catalana (AT de Caldes d’Estrac), la Colla de Diables d’Estrac,
l’Associació de Pensionistes i Tercera Edat, els partits polítics
municipals (ERC, PSC, JxC i GdE) i el Consistori de Caldes.

Un missatge que reflexiona sobre el paper de les alcaldies, regidors i regidores que actuen “amb el convenciment de que els
nostres ideals i decisions seran els millors per a la nostra ciutadania i el nostre entorn”, i que posa èmfasi en l’esperit de l’11 de
Setembre: “I no patiu encara que aquesta Diada sigui diferent.
El civisme, l’empatia, el respecte, la defensa del bé comú... són
valors que ens poden cohesionar molt més que qualsevol concentració multitudinària puntual, ara que encara que volguéssim
no hi podríem participar”.

Excepcionalment, no es va llegir el missatge de l’alcaldessa,
Rosa Pou, com una de les mesures de prevenció de la COVID-19, i l’acte va finalitzar amb l’audició de l’himne d’Els Segadors, sense el vermut que s’acostumava a realitzar per concloure la celebració.
14

Així doncs, des de l’Ajuntament de Caldes es va desitjar una
molt bona Diada a tots els ciutadans i ciutadanes, tot i l’excepcionalitat d’aquest any, que no ha permès una celebració
oberta a tothom.
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El Poesia i + sedueix el Maresme
en una 15a edició adaptada a
les exigències de la Covid-19
T

ot i la incertesa de les circumstàncies, la 15a edició del
festival Poesia s’ha dut a terme gràcies a la tenacitat dels
organitzadors i ha tornat a
conquerir els cors dels espectadors més exigents.
Com ja s’havia anunciat, en
aquesta edició es va haver de
recórrer a un format híbrid,
on l’streaming i les mesures
de seguretat han estat coprotagonistes de l’espectacle.
“Vam acceptar el risc”, explica Anna Maluquer, directora
de la Fundació Palau, referint-se no només al que ha
suposat canviar els formats,
i adaptar-se a unes mesures
de seguretat que obligaven a
restringir l’espai, sinó al fet de
que tot això podria haver creat cert desencís en l’espectador. “Però ha valgut la pena”
conclou la directora, segons
la qual s’ha aconseguit omplir
les 170 localitats disponibles
gairebé tots els dies i on hi ha
hagut una mitjana de 40 persones que han seguit les propostes en streaming.

Fotografies de Clack

Això sí, cal destacar que els
organitzadors
van
haver
d’aguantar la respiració el dijous 2 de juliol, dia d’inauguració del festival, quan la tempesta va fer acte de presència
a Canet, i va obligar a cancel·
lar una de les actuacions. Tot

Artistes, espectadors i col·laboradors valoren positivament l’escomesa
dels organitzadors que no van cedir a les circumstàncies i van
poder oferir un festival versàtil mantenint la qualitat de sempre

i així el festival va continuar
endavant, “amb un programa
variat com sempre, amb propostes clàssiques i propostes
d’avantguarda”, explica Maluquer, destacant el fet que tots
els espectadors han tingut
una parcel·la del festival on
poder identificar-se i gaudir.

“Per als artistes també ha
estat una experiència posi-

tiva” ha destacat Maluquer,
“Molts d’ells portaven mesos
sense poder oferir concerts
i han entrat al festival amb
una energia renovadora que
s’ha transmès a tots els espectadors, fent d’aquesta una
edició singular”. Maluquer
ha subratllat el fet que molts
artistes no coneixien Caldes
d’Estrac i han quedat encantats de l’entorn i amb moltes
ganes de tornar-hi.
D’aquesta manera, per la pèrgola del parc Muntanyà hi han
passat músics i bandes com
Mishima, Christina Rosenvinge, Miquel Serra, Joan Garriga,
Clàudia Cabero i Senior i el Cor
Brutal; poetes com Bernardo
Atxaga, Perejaume, Ajo, Yolanda Castaño, Pau Vadell i
Josep Pedrals i accions artístiques com les de Laia Estruch i
Pedro Torres.

“La nit de Bernardo Atxaga i
Mishima, segurament ha estat una de les més potents –
ha explicat Maluquer– i també

una de les més complicades
per garantir les mesures de
seguretat, ja que la gent volia
ballar sí o sí, però finalment
tothom ha respectat les necessitats del moment”.
Des de l’Ajuntament de Caldes,
l’alcaldessa, Rosa Pou, va dirigir unes paraules d’agraïment
la nit del dissabte 11 de juliol,
nit dels poetes, tot recordant
que si aquesta edició ha estat
possible ha estat “gràcies a la
implicació de moltes persones que han posat una peça
clau en el trencaclosques: el
públic, els artistes, els ajuntaments col·laboradors (Caldes
d’Estrac, Canet, Sant Andreu
de Llavaneres, Dosrius, Alella,
Teià i Mataró), i les entitats
supramunicipals (Diputació,
Institució de les Lletres Catalanes i Consell Comarcal del
Maresme). Gràcies a tots ells
–va afirmar l’alcaldessa– hem
pogut gaudir d’aire renovador
en uns moments plens de dificultats”.
15
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i/o facebook.com/caldespelsanimals.

Caldes pels
Animals fa
una crida a la
consciència
i sensibilitat
vers els
animals
L’Ajuntament

Un cop rebuda la trucada, l’entitat
Caldes pels Animals mobilitzarà
els recursos necessaris per trobar
una solució adequada i basada en
el respecte vers els animals.

Des de l’entitat
es recomana:

Dues de les cries de la gata que ha estat ferida per un tret. Foto: Caldes pels Animals

de Caldes vol
unir-se a la crida que realitza
l’entitat Caldes pels Animals per
a una major consciència i sensibilitat vers els animals que viuen
a la vila, i que tal com expressa el
tresorer de l’entitat, Pere Tomàs:
“són éssers vius, que tenen dret a
viure i ser respectats”.
El tresorer de l’entitat explica que
durant el confinament patit per la
COVID-19, els voluntaris de l’entitat no han pogut realitzar la seva
tasca de protecció i control CER
(Captura-Esterilització-Retorn de
les colònies de gats de Caldes
d’Estrac, i per això hi ha hagut un
increment d’aquests animals. “A
aquest fet s’hi sumen els abandonaments d’alguns propietaris
irresponsables”.
Davant d’aquesta circumstància,
des de l’entitat es demana “paciència i sobretot consciència respecte als animals, que al cap i a la
fi tenen dret a viure en el seu hà-

L’entitat denuncia
el maltractament
a una gata que ha
quedat paraplègica
després de rebre un
balí d’una escopeta
d’aire comprimit
bitat. Ells també formen part de
la vila”. Tant des de l’Ajuntament
com des de l’entitat es lamenta
que es produeixin casos de violència contra els gats, com el detectat recentment d’una gata que
en rebre un balí d’una escopeta
d’aire comprimit va quedar paraplègica, amb l’agreujament de
que estava alletant tres gatets.
“Va resultar molt dramàtic haver
de separar-los per portar la gata
a l’hospital. Ara s’està recuperant
però necessita de moltes cures, i
busquem una persona que pugui
adoptar-la junt amb els gatets”.

L’Ajuntament vol recordar que
exercir violència contra els animals està penalitzat amb sancions greus, en tractar-se d’una
infracció contra la Llei de Protecció d’Animals.

Un cercle que
funciona
Si hi ha un missatge que l’entitat
de Caldes pels Animals vol deixar
ben clar, és que davant les possibles situacions que puguin sorgir
amb els animals, ja sigui que en
tornar a una segona residència la
gent es trobi amb gats abandonats al jardí, o ja sigui per haver
vist un maltractament animal,
“l’important és trucar”. En cas
d’urgència cal contactar amb la
Policia Local, que es posarà en
contacte amb l’entitat, o directament amb la mateixa entitat de
Caldes pels Animals a través de
caldespelsanimals@gmail.com

1.

No donar ni deixar menjar a
l’abast dels gats, l’Associació
tractarà de desplaçar la colònia poc a poc controlant els
punts allunyats d’alimentació.

2.

No maltractar-los ni enverinar-los.

3.

Netejar les zones on fan deposicions ja que hi dipositen
feromones.

4.

Allunyar / espantar els gats
de forma fàcil i sense fer mal:
Un repel·lent i abonament
natural és el cafè.
Escampar peles de cítrics.
Plantar lavanda, farigola, ruda,
eucaliptus, geranis, alfàbrega,
tarongers, llimoners, però sobretot arbustos com la Coleus
Canina.

Actualment l’entitat compta amb
25 voluntaris que tenen cura de
les colònies de Caldes i que treballen dia a dia per protegir-les i
portar-ne un control.
Cal destacar que la presència
d’aquestes colònies beneficia el
municipi i l’hàbitat natural, ja que
per exemple, constitueixen un element regulador de plagues perjudicials com són els rossegadors.

Informa’t dels horaris de la Biblioteca Can Milans
Recordem que a partir del mes d’octubre la biblioteca ja
torna a oferir servei de prèstec amb lliure accés al fons.

Horari d’hivern: del 28 de setembre al 31 de maig
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La caldenca Althea Migueloa Matas
ha obtingut una distinció PAU

Des de l’Àrea d’Ensenyament
es va realitzar una recepció
oficial amb l’estudiant
premiada, la seva família,
l’alcaldessa, el regidor i el
tècnic d’educació que va tenir
lloc a l’Ajuntament de Caldes
una cama la mateixa setmana no van ser
d’ajuda “vaig passar molt d’estrès i creia
que podia haver-ho fet millor en alguns
dels exàmens”, però el resultat ha estat
més que satisfactori i ara Migueloa ja es
prepara per realitzar el seu primer any
de Medicina a la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Althea Migueloa Matas veïna de Caldes

d’Estrac i alumna de l’Institut Esteve Albert, ha superat les proves PAU amb una
nota de 13,5 sobre 14, i ha obtingut per
això una distinció PAU.
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
s’ha volgut valorar la fita de la jove estudiant, no només pel resultat final, sinó,
i sobretot, per la seva tenacitat, esforç i
treball per aconseguir el seu objectiu, que
era entrar a la carrera de Medicina. És per
això que el 14 d’agost l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac va realitzar una recepció

oficial a l’estudiant presidida per l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, i el regidor
d’Educació, Freddy Freixas, durant la qual
se li va lliurar un ram de flors i dos llibres.
Per a l’estudiant, els resultats no han estat una sorpresa. Migueloa va explicar
que va iniciar el batxillerat amb l’objectiu
de poder entrar a Medicina “i per això
vaig esforçar-me molt, mirant les meves
notes per aconseguir una bona mitjana
amb la que pogués entrar”. Després, durant la selectivitat, la situació provocada
per la pandèmia i el fet de trencar-se

Les distincions PAU són un títol que
atorga el Consell Interuniversitari de Catalunya des del 2001 i de forma anual als
alumnes que obtinguin una nota igual o
superior a 9 punts en la seva qualificació
de la fase general de les PAU, amb l’objectiu de reconèixer la bona preparació,
el mèrit i l’esforç de l’alumnat de Catalunya. D’altra banda, en haver obtingut
Migueloa matrícula d’honor al batxillerat científic podrà beneficiar-se d’una
beca de matrícula universitària. Des de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac es desitja molt d’èxit a l’estudiant que aquests
dies es prepara també per als premis extraordinaris de batxillerat.

“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
CALDETES Y EL BRONX
Cuando se baja del tren llega a la vista un derroche de verdes y marrones con un aroma de eucaliptus y
tréboles (de tres hojas). Mucho silencio mientras se deambula desde la estación a la Riera hasta pasado el
puente que da la Bienvenida al que llega, y es a partir de ahí, cuando llegamos al Bronx. No, estimado lector, no exagero en absoluto, porque la organización de bandas, o quizás de bandos, está mejor conformada
que en ese barrio norteamericano. Son bandas callejeras de espionaje vecinal.
Fulanita odia a Menganita y habla mal de Zutanita con Menganita, y habla bien de Zutanita con Perenganita y mal con Laotrita, Laotrita sabe todo de todas las anteriores y sus familias, pero dice a Aquellita que
ignora todo lo que pasa. El C.N.I. jamás ha dispuesto de tantos datos y tan bien utilizados.
Una mañana de sentada en la Riera frente al Mercado es más didáctica que una clase de Semiología de Don
Umberto Eco. Se barajan conocimientos de todo lo acaecido con una y otro u otra durante la semana o, si
el hecho fue notable, el mes. Incluso existe Jurisprudencia basada en la interpretación según el nivel de
amistad que se tenga con el sujeto pasivo del ataque. Y de ahí las bandas, indudablemente más entrañables
que las del Bronx. A veces.
Cerrar un momento los ojos en esta sentada ante ese cortado y escuchar las voces e identificarlas significa
sonreír: Sonreír recordando los primeros “ataques” de las bandas cuando era la desconocida de un sitio
lejano y no permeable a su recogida de datos; sonreír recordando la evolución de su conducta y los intentos de captación de los seres neutrales; sonreír porque con sus trasiegos lentos, con sus estrategias y sus
niveles de afecto/inquina, son indefectiblemente, el paisaje humano tierno, irrepetible e irreemplazable de
este pueblo.
Text: Concepció Far
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Ha arribat
l’hora dels
petits!
Per una xarxa de comerç i
restauració de proximitat!

C

om ens agradaria que fos Caldes l’endemà del coronavirus? Des de l’Àrea de
Promoció Econòmica l’aposta és pel petit
comerç i la restauració de la vila, que en
aquests temps d’incertesa han hagut de
superar tot tipus de dificultats per continuar endavant oferint serveis propers i
de qualitat a tots els veïns i veïnes.
Amb aquest objectiu neix la campanya
“És l’hora dels petits”, que presenta el
comerç de Caldes d’Estrac en tres peces
audiovisuals. Segons el regidor de Promoció Econòmica, Freddy Freixas “és una
campanya visual on el comerç és el protagonista i on volem posar en valor una
economia circular on tothom que hi participa té un retorn, i on tant important és
donar, com rebre”.
La concreció de la idea i la realització de

superat el coronavirus. Segons Micky
Martínez i Jana Manich, els creadors:
“Una nova normalitat en la que ens cuidarem entre nosaltres. Una nova realitat
on tornaran els somriures. On es potenciarà el comerç petit i proper. Creant un
ecosistema circular”.

la campanya ha estat portada a terme
per la productora de Caldes d’Estrac La
Mosca de la Tele que a través de tres
peces audiovisuals ha volgut dibuixar el
paradigma del futur del comerç un cop

Així doncs, la primera de les peces audiovisuals que té com a lema: “Ha arribat l’hora dels petits. Ha arribat l’hora de
Caldes d’Estrac” es pot veure a la web
http://www.caldetes.cat/ARXIUS/2020/
Promocio_economica/comerc/PECI_
A01_FINAL.mp4.

DAIMA Estanc & Papereria
Som una botiga nova a Caldes d´Estrac, situada
a La Riera núm. 4, al costat de Correus. Dedicats,
en breu, a la venda de tabacs i articles de fumador, completem la nostra oferta amb un ampli
ventall de serveis com recàrregues de mòbil,
targetes de recàrrega d’Internet...
Un dels nous serveis que oferim al poble és el
servei de premsa diària i les revistes setmanals i
mensuals més venudes.

A la nostra papereria adaptem l´oferta a la temporada i demanda del moment, oferint tot tipus
de material escolar i d´oficina: des de bolígrafs
de tots colors, carpetes, llibretes, arxivadors...
fins a recanvis de papers, consumibles d’impressora, material per manualitats; i si no ho
tenim a la botiga t’ho portem en poc temps.
Tenim també un petit espai de regals, joguines
i obsequis per a tota la família.
Disposem també d’un servei de fotocòpies, en
din-A4 i din-A3, enquadernacions i servei de
mail.
El nostre horari d’hivern és cada dia de 08.0013.00 i de 16.00-20.00 h, excepte les tardes de
diumenge i dilluns que tenim tancat per descans del personal.
Ens podeu contactar al 93 792 53 44 o al mail
daimacaldetes@gmail.com i estarem encantats de parlar amb vosaltres.
Us esperem.
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Compartim 1 conte

Fidelitat
Marco Missiroli

Ens fa molta il·lusió estrenar el nou curs amb
aquesta nova activitat. Es tracta de passar una
bona estona plegats compartint un conte...
mirar, tocar, llegir, explicar, aprendre,...

(NOVEL·LA)
Angle Editorial, 2020

«El malentès». És com Carlo i Margherita titllen el dubte que ha esquerdat la superfície
del seu matrimoni. A Carlo el van veure als
lavabos de la universitat amb una estudiant:
«ella es va sentir malament, jo la vaig socórrer», explica al rector, als altres professors i a
la seva dona. Però aquesta suposada traïció
es converteix per a ell en una obsessió, i per
a Margherita esdevé un poderós estímul que
allibera les seves fantasies. Estem segurs que resistir-se a la temptació significa ser
fidel? I si aquesta renúncia representés una traïció a la nostra naturalesa més profunda? La història esdevé tan íntima i personal que el lector no pot abandonar-la.
Amb una escriptura franca, porosa i embolcalladora, a Fidelitat, Missiroli aireja les
habitacions privades i exposa els pensaments i els desitjos inconfessables, fent
ressonar els diàlegs i els silencis amb la naturalitat dels grans narradors. Novel·la
guanyadora del Premi Strega Giovani. Finalista del Premi Strega.
«Una escriptura forta, delicada i exquisida. [...] Sent infidel a qui estimes, ets infidel a la teva identitat, a allò que ets i a allò en què creus.» - Claudio Magris.
«Es titula Fidelitat, tot i que en realitat parla de sentiments que vacil·len, de desitjos que queden suspesos. De traïcions.» - Isabella Fava.
«Hi ha novel·les que és com si vinguessin del futur. [...] Fidelitat n’és una.» - Sandro
Veronesi.

activitatsalaFundacióPalau ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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El ple ordinari del 25 de maig
es va retransmetre en directe
La sessió, que es va celebrar per via telemàtica, es va iniciar a
les 20h.

E

l 25 de maig va tenir lloc a Caldes d’Estrac la primera sessió
plenària ordinària retransmesa en directe a través del canal de
YouTube. Es tracta de la segona sessió que s’ha hagut de celebrar
via telemàtica com a conseqüència de de les mesures de contenció de la COVID-19.
La inusual sessió es va iniciar a les 20h començant amb l’aprovació per unanimitat de les actes de les sessions anteriors núm. 1
del 27/01/20 i núm. 2 del 27/04/20 i la urgència de ratificació del
punt següent, Decret d’alcaldia núm. 287/2020 del 16.04.20, també aprovada per unanimitat.
En el tercer punt de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat
els encàrrecs de Gestió Informatitzada de la Nòmina a la Diputació
de Barcelona.
A continuació es va debatre una modificació de crèdit, que tal i
com va explicar el regidor d’Hisenda, Òscar Baró, “és una proposta
de modificació per fer front a les despeses de Salut i de Serveis
Socials que han d’hagut de suportar càrregues extres degut a la
COVID-19”. Aquestes partides s’han suplementat amb 36.000 euros. Concretament s’han incrementat: 10.000 euros més a la partida d’altres subministraments, que ha quedat amb una dotació
total de 13.000 euros; 24.000 euros a la partida d’Atenció Social
i Ajuts econòmics a les famílies, que ha quedat amb un total de
36.000 euros, i 2.000 euros a la partida de despeses diverses a
l’Àrea de Salut, que ha quedat amb una dotació total de 3.000
euros.
El regidor Òscar Baró també ha detallat una per una les partides
de les que s’han extret aquests 36.000 euros. Concretament, de
Serveis Urbans: 1.000 euros del material d’oficina; 8.200 euros del
servei de neteja d’edificis; 1.500 euros del manteniment d’instal·
lacions elèctriques i 3.000 euros d’estudis i treballs tècnics. D’altres àrees: 1.800 euros del lloguer del generador portàtil; 1.500
euros de l’agermanament que no es podrà realitzar degut a la
pandèmia; 11.000 euros de les fires, com és la fira Aqua Calida
que s’ha hagut de cancel·lar; 4.000 euros del gas d’alguns equipaments com el pavelló; 1.000 euros del manteniment d’edificis, i
3.000 euros d’altres activitats destinades a la gent gran que no es
podran realitzar per la pandèmia.
El punt es va aprovar per unanimitat. Albert Batlle, des de GdE
va expressar que es tracta de modificacions necessàries per fer
front a les noves despeses sorgides arran de la COVID-19, i igualment, Joaquim Arnó, en nom de Junts per Caldes va expressar
que el canvi de la situació feia canviar per força el finançament,
sent encertat dotar de majors recursos a les àrees de Serveis Socials i de Salut. Tot i així va apuntar que potser s’hauria d’haver
deixat intacta la partida de neteja, donat les necessitats actuals.
El regidor de Serveis Urbans, Joan Baró, va replicar explicant que
aquesta aplicació contemplava la neteja realitzada per personal
exterior, però que ja s’havia acordat que aquestes tasques les realitzés el personal de la casa. Òscar Baró va ratificar les paraules
de Joan Baró: “teníem aquesta partida sobredimensionada, i amb
aquest nou escenari hem cregut oportú rebaixar-la en 8.200 euros
i deixar-la amb una dotació total de 19.800 euros. Cal pensar que
el que hem gastat en el que va de l’any no arriba a 4.000 euros”.
En el darrer dels punts es va aprovar també per unanimitat la renumeració del carrer Sant Pere: l’habitatge corresponent al número 1
escala B, passarà a ser el número 1 Bis. El punt també va ser aprovat
per unanimitat.
A continuació es va passar al torn de precs i preguntes, en el que
es van tractar vàries qüestions que podreu consultar en el web
municipal.
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El ple ordinari del 27 de juliol
aprova una modificació de
crèdit, el padró municipal i
les delegacions i avocacions
de competències a la
Diputació de Barcelona
Durant la sessió, celebrada via telemàtica i retransmesa en directe, també es van debatre la moció de GdE sobre el pla de
mobilitat del Maresme, les mocions de Junts per Caldes sobre
els CAPs i CUAPs, i sobre els romanents municipals, i la moció
d’ERC per exigir el pagament immediat dels ERTO.

El dilluns 27 de juliol va tenir lloc la celebració de la sessió ple-

nària ordinària que es va iniciar a les 20h per via telemàtica en
coherència amb les mesures de contenció de la COVID-19 i es va
poder seguir en directe a travès del canal youtube.
Entre d’altres temes es va tractar la modificació de crèdit núm.
008/2020. Tal i com va explicar el regidor d’Hisenda, Òscar Baró,
tenint en compte que la reparació del sostre del Pavelló s’ha fet
amb un pressupost més baix del previst, la proposta és derivar
el pressupost sobrant a la reparació del mur de l’Escola Bressol
amb un import de 8.365,35 euros, d’una banda, i de l’altra, a la
millora de camins municipals amb un import de 849,01 euros
(aquesta darrera partida ja tenia assignat 3.000 euros, per tant
se li assignaria un total de 3.849,01 euros). La proposta de modificació va quedar aprovada per nou vots a favor dels grups
d’ERC, PSC i GdE, i dues abstencions de Junts per Caldes, que
van explicar que s’abstenien en tractar-se de gestions pròpies
de l’Equip de govern.
Seguint l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat el Padró
Municipal d’Habitants amb les dades aportades per l’INE, segons la qual hi ha un total de 3.021 persones empadronades;
1.443 homes i 1.578 dones.
El quart punt, també aprovat per unanimitat, proposava una
modificació en la redacció de les delegacions i avocacions de

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

d’acord, és un tema que encara s’està negociant i treballant”.
Finalment es va debatre la moció presentada pel grup d’ERC per
exigir al Govern espanyol el pagament de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un
expedient de regulació temporal d’ocupació, un cop aprovada la
seva urgència amb els vuit vots a favor d’ERC, Junts per Caldes i
GdE i els tres vots en contra del PSC.
La portaveu del grup d’ERC a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac,
Laura Aloy, va exposar que fins al dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 persones treballadores.
Els ERTO per força major representen el 93,5% dels presentats, i
afecten el 84,6% de les persones treballadores. En clau comarcal s’han tramitat a data del 30 de juny 5.436 ERTOS que han
afectat a 33.523 persones, i a Caldes d’Estrac s’han registrat 22
ERTO que han afectat a 118 persones.
Segons Aloy i tal i com s’explica a la moció, “el Govern de l’estat
espanyol, liderat pel PSOE, ha acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions
vinculades als ERTO (...) deixant desateses milers de persones
que han vist caure els seus ingressos de forma fulminant, i provocant que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides”.
competències a la Diputació de Barcelona ja aprovades en el
darrer ple.
El cinquè punt tractat, l’aprovació dels dies festius per a l’any
2021, es va afegir durant la sessió plenària, després de l’aprovació de la seva urgència per unanimitat. Concretament es van
proposar com a festius: el 8 de setembre del 2021, i el 13 de
desembre del 2021. Va quedar aprovat per unanimitat.
A continuació es van tractar les mocions presentades pels grups
municipals. La primera, presentada per GdE que parlava del pla
integral de mobilitat, i especialment de l’enderroc del viaducte,
va ser retirada pel mateix grup municipal a l’espera de que al
mes de setembre se signi l’acord al que han arribat els membres
del Consell Comarcal sobre aquest mateix tema, tal i com va
informar Joaquim Arnó de Junts per Caldes.
Seguidament es va portar a debat la moció presentada pel grup
de Junts per Caldes sobre els CAPs i CUAPs en la que es proposava la reobertura del CAP de Caldes i la seva posada en marxa
en una nova ubicació que permetés l’acompliment de les mesures estipulades per a la contenció de la COVID-19. D’altra banda,
s’insistia en la necessitat de donar facilitats als usuaris que tenen mobilitat reduïda i que actualment han de desplaçar-se al
CAP de Llavaneres. Tots els grups municipals van recordar que
aquesta iniciativa no era una demanda exclusiva de Junts per
Caldes, sinó una demanda en què tots els grups estaven d’acord
des de fa temps. Finalment, i un cop fetes les esmenes del grup
d’ERC en les que es demanava exigir una millor atenció als usuaris, un reforç de la comunicació telefònica, i fer arribar la moció
a la directora de zona i a la direcció l’Àrea Bàsica de Sant Andreu
de Llavaneres, que s’expliquen detalladament en la secció de
Salut, pàgina 10, la moció va ser aprovada per unanimitat.

Aloy va subratllar que és per això que a través de la moció es
demana: exigir al Govern que desencalli els tràmits per tal que
totes les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin
les prestacions econòmiques de forma immediata, així com
demanar al Govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que
avancin el pagament dels ERTO que encara no han pagat.
Al seu torn, el grup de GdE va mostrar el seu acord, demanant
que a més d’enviar la moció a la Ministra de Treball, també s’enviés al departament que correspongui de la Generalitat de Catalunya i a les empreses i comerços de Caldes d’Estrac.
Junts per Caldes també va mostrar el seu suport a la moció,
demanant que en els acords s’afegís també el d’exigir al Govern
espanyol ampliar els ERTOs fins a finals d’any.
El grup del PSC, en canvi, va mostrar-se en desacord. El portaveu
del grup del PSC, Joan Baró, va explicar que les dades no els
concordaven amb les dades oficials.
Finalment, la moció, a la que es van afegir les esmenes de GdE
i de Junts per Caldes, va quedar aprovada per vuit vots a favor
d’ERC, Junts per Caldes i GdE, i els tres vots en contra del PSC.
El ple va finalitzar amb l’activitat de control i el torn de precs i
preguntes que podeu consultar en el web municipal.

A continuació es va debatre la segona moció presentada per
Junts per Caldes per rebutjar la proposta del Govern espanyol
sobre els romanents dels ajuntaments, segons la qual es demanaria als consistoris que tenen estalvis, que els hi prestin a
l’Estat, i aquest els hi retornaria en forma d’ingressos no financers perquè els puguin invertir en qüestions relatives a agenda urbana (habitatge, sostenibilitat de les ciutats, etc.), cures i
cultura. La moció es va aprovar amb els vuit vots favorables de
Junts per Caldes, ERC i GdE i l’abstenció del PSC. Joan Baró, portaveu del PSC, va explicar el vot d’abstenció “perquè tot i estar
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L’Apunt econòmic
Import pendent
DEUTE A LLARG TERMINI
Creditors (deute amb proveïdors
i administracions públiques)
deutors (TOTAL)
deutors - Liquidacions gestionades
per ORGT
deutors - Generalitat TOTAL
deutors - Diputació
deutors - Altres

a 29/08/16:

a 28/08/17:

3.767.389,16 €
290.597,57 €
2.420.264,98 €

3.199.521,43

€

710.179,15

€

2.542.171,45

€

1.821.671,14 €
226.062,73 €
25.316,08 €
347.215,03 €

2.014.737,19

€

176.256,14

€

14.349,61
336.828,51

€
€

a 23/08/19:

a 21/09/18

2.666.386,57 €
221.791,69 €
2.587.562,08 €
2.092.973,28 €
97.999,86 €
22.886,32 €
373.702,62 €

2.156.938,36

€

651.437,42

€

2.379.683,22

€

1.927.463,79

€

93.945,01

€

18.734,91
339.539,51

€
€

a 18/09/20:

1.905.265,54
632.375,62
3.106.247,75

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:

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

(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: Mercat municipal, biblioteca Can Milans, La
Fabriqueta, Balneari Termal, Casal d’Avis, Fundació Palau
SERVEIS: La Caixa, l’Estanc, SIGE
RESTAURANTS: La Tasqueta
GUINGUETES: Sotavent, Solstici, Melé platja, Ostres quin
raconet!
BARS: El niu, Tete a tete, el Porronet, Pà i Café, La Granja
BOTIGUES: Perruqueria MJ, Strac Styles, Marta Perruqueria,
Ca l’Adela
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Fe d’errades
Fe d’errades: En el número 262, l’autora
de la quarta fotografia publicada a la
secció d’Instagram és marsol10 i no
marsol com havia estat publicat.

€
€

2.795.791,29 €
15.216,12 €
11.698,91 €
283.541,43 €

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

a Distribució del butlletí municipal

€

elsgrupsmunicipals––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tot i trobar-nos encara immersos
en aquest dia a dia estrany provocat
per la pandèmia, podem començar
a tenir una certa perspectiva de tot
plegat. Durant els dies més intensos
del confinament vam ser testimonis
de la “revolta” de la natura, que va
guanyar terreny i ens va deixar imatges
impagables que en teoria s’havien de
convertir en lliçó. Durant aquelles
setmanes corrien diferents vídeos en
els que ens meravellàvem de la part
positiva de la tragèdia que es reflectia
en la regeneració del que ens envolta
i ens dèiem a nosaltres mateixos que
la traumàtica experiència que estàvem
vivint ens havia de conscienciar per
força vers tot allò que té a veure amb
les relacions interpersonals i el respecte al nostre entorn. Per desgràcia
no ha estat així. La manca de civisme
s’ha incrementat de manera notable.
Ho veiem en la manera de reciclar,
que ha empitjorat encara més si es
pot, en la manera de desfer-nos de
les andròmines sense respectar espais
ni horaris establerts, en el tracte que
reben els treballadors públics que
donen atenció directa per una part de
ciutadania que es dirigeix a ells sense
respecte ni educació, en la crispació
i denúncies entre veïns... Sembla que
ens hem situat en la tessitura del “tot
s’hi val perquè ja pago els meus impostos”, afortunadament no de manera
generalitzada però sí prou representativa per suposar un cost afegit al
desgast del personal i a les despeses
municipals, que es veuen penalitzades
de manera contundent en l’àmbit de
la gestió de residus. Sabem que és un
mal de molts municipis, fet que en
cap cas suposa un consol. I aquesta
actitud negativa fa apreciar encara
més la de tota aquella ciutadania que
es mostra col·laboradora i empàtica
en tots els aspectes, i que fa possible
que a Caldes ens mantinguem estables
amb unes dades molt positives pel
que fa als contagis tot i acabar la
temporada d’estiu. Agraïm el bon
fer i la responsabilitat de comerços
i restauradors i també l’actitud dels
usuaris d’aquests establiments i dels
espais municipals que han pogut
obrir les seves portes malgrat les
restriccions. Enviem molt d’escalf als
que malauradament encara no poden
fer ús de les seves instal·lacions ni
portar a terme les seves activitats,
com és el cas d’algunes entitats i de la
nostra gent gran. Encarem plegats la
tardor amb ànims però amb precaució.
Cuideu-vos, cuidem-nos molt tots.

Cap dia sense CAP
Nosaltres també donem suport com
grup municipal, com usuaris o com
veïns i veïnes, de la Sanitat pública, a
l’exigència que s’obri el nostre CAP de
Caldes d’Estrac, fa uns dies un grup
de veïns de Caldes varen començar
unes recollides de signatures, indignats
contra el servei que s’està donant en els
serveis sanitaris públics i al tancament
del nostre centre d’Atenció primària
i sobretot per recordar el dret a la
Salut que tenim com a ciutadans/es.
Va tenir bona acollida les signatures (més
de 700 persones han signat) que va donar força i coratge, per entregar aquesta
demanda a totes les administracions,
bàsicament a qui té les competències,
el CatSalut - Conselleria de Salut de
la Generalitat de Catalunya, al mateix
temps que aquest grup de veïns i veïnes
feia arribar les firmes a les Administracions, el nostre grup municipal va fer
arribar aquesta demanda al Parlament
de Catalunya exigint la reobertura del
nostre CAP, per reforçar aquesta petició,
que és de tots i totes sense excepció i seguirem lluitant com ho hem fet fins ara.
Ja fa temps que la situació de la Sanitat
s’havia agreujat: augment de retallades,
precarietat laboral, tancament de serveis
i plantes, augment de llistes d’espera de
tota mena, col·lapses a urgències i derivacions de pacients a la sanitat privada.
Des del nostre grup municipal i des de
la regidoria de Salut de l’Ajuntament
hem participat en reunions periòdiques
amb l’equip de direcció del CatSalut
per denunciar aquesta situació aportant
la informació i control de problemes
i propostes per trobar una solució.
Malgrat que les bones paraules no n’hi ha
prou, fa mesos que els veïns/es ja varen
denunciar els col·lapses i les demores.
Ara amb el CAP tancat en plena
pandèmia seguim amb els mateixos
objectius: defensar i millorar el
nostre Centre d’Atenció Primària
amb un servei Públic i de qualitat.
Avui més que mai, el futur immediat té
una gran importància, fins ara hem reclamat, protestat, manifestat i proposat,
però d’aquí a poc temps tocarà tornar
a posar les institucions i la Generalitat,
al servei del poble, de la gent i no al
servei d’altres interessos, nosaltres
sempre hem estat i estarem demostrant
amb els fets i no amb paraules, sempre
estarem al costat de tots els veïns/es
de Caldes, seguirem a peu de carrer
reclamant i defensant els drets dels
ciutadans i ciutadanes. El Dret a la Salut,
és un pou important per això diem alt i
fort que no volem cap dia sense CAP.

LA TEMPESTA I LA PANDÈMIA,
l’EXCUSA PERFECTA DEL GOVERN
Sembla ser que hem de culpar la
meteorologia dels darrers mesos i la situació
pandèmica viscuda, per poder justificar la
nul·la feina realitzada pel nostre Govern i la
nefasta situació financera que viu Caldes.
En moments on la circulació veïnal
estava reduïda al mínim pel confinament,
era el millor moment per endreçar,
pintar i fer petits arranjaments de la via
pública, i no esperar al mes de juliol.
Finalment, i gràcies a les queixes veïnals,
el Govern s’ha vist obligat a demanar
el soterrament de la Riera de Caldes i
reconèixer el que ja els veníem reclamant
i dient, i és que s’han llençat un munt
de diners per un maquillatge superficial
pre electoral de la Riera, i que ara caldrà
aixecar el paviment pel nou soterrament;
uns recursos econòmics que teníem
estalviats i que en la situació de pandèmia
ens haurien facilitat la vida als caldencs.
Com? Uns petits exemples de què
hauríem fet nosaltres a Govern:
1.- Fer-nos càrrec, provisionalment i a
l’espera de reclamar al Departament de
Salut, del transport dels ciutadans, a través
del sistema de “transport a demanda” ja en
servei en altres municipis de la comarca, que
han perdut el dret a una Sanitat propera
i que es veuen obligats a desplaçar-se al
CAP de Llavaneres pels seus mitjans.
2.- Habilitar un nou espai adient, encara
que fos de lloguer, per ubicar un CAP
provisional; l’actual no compleix amb els
requisits mínims; recordem que, a hores
d’ara, ja estaria construït el que havia d’anar
a l’edifici de la Fundació Mercedes Torras
juntament amb el Casal de Gent Gran.
3.- Reforçar la recollida d’escombraries i
la neteja viària derivat de l’augment de
població al municipi, ja sigui per segones
residències com de nous empadronaments.
4.- Ampliació de les beques escolars, tal i com
ja fèiem quan governàvem, per complementar
les que dona el Departament d’Ensenyament,
tant de menjadors com de material escolar,
a fi de no deixar a ningú sense, i ajudar al
màxim possible les famílies de Caldes.
Tan sols són uns petits exemples de l’ús que
n’hauríem fet dels estalvis per evitar pujades
d’impostos. Els estalvis són per moments
de crisi i no per maquillatges electorals.
Tot i ser l’any 2019 un any de bonança
econòmica, hem hagut d’arrossegar al 2020
factures per valor de més de 190.000,00
eur. que no s’han pogut pagar el 2019, i amb
càrrec als estalvis que tenia el municipi.
Segons l’interventor municipal, dels quasi
950.000,00 eur. d’estalvi deixats a finals
del 2015, ja que des del 2012, una vegada
sanejades les finances després de la crisi
2007-2010, en que cada any generàvem
superàvit; tan sols, a dia d’avui, ja només
se’n poden fer servir 51.000,00 eur.
Que cadascú tregui les seves conclusions!
Per a més informació:
article de JxCaldes i article d’ERC
http://www.caldetes.cat/ARXIUS/
revista_municipal/Portada_262__xweb_.pdf

CALDES D’ESTRAC
FESTA MAJOR 2020
Fa més de tres-cents anys que
Caldes, la gent de Caldes, el dia 8 de
setembre honora la seva patrona,
la Verge del Remei. Com és fàcil
d’imaginar, tants anys donen per
molt i per això d’incidències n’hi ha
hagut de tota mena. El cert però, és
que poques, o molt poques, com
la d’enguany, que la pandèmia del
CV19 ha obligat la suspensió de
tots els actes públics i de carrer.
Els caldencs/ques ja estan acostumats a que quasi cada any,
les inclemències de setembre,
obligaven a cancel·lar algun acte,
però tots, la veritat és que no. Per
això, aquest any 2020 és especial
i quedarà per sempre marcat a la
història del poble com l’any en
que no hi va haver Festa Major.
No hi ha hagut Festa Major? No
hi haurà hagut concentracions,
campionats, exposicions, rues, balls,
correfocs ni desfilades, però segur
que ni que sigui des de casa, qui més,
qui menys, d’alguna manera, ha recordat i que el 8 de setembre era la
diada de la Verge del Remei i que per
tant, pels de Caldes, era Festa Major.
GENT D’ESTRAC també ho ha
fet i per això aquest missatge de
felicitació per la Festa. De pesar
per la suspensió i per no poder
veure’ns al carrer. D’esperança i
d’il·lusió per superar aviat la crisi,
la sanitària i l’altra, l’econòmica i
social, i finalment, d’agraïment i
reconeixement per tots/es els qui
fan que això sigui possible i a totes
les entitats, clubs i persones del
poble que mantenen i mantindran/
em, segur, més viu que mai, l’esperit
de la Festa Major per sempre.
Moltes Gràcies
Visca Caldes
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Anna Maluquer
Directora de la Fundació Palau

Una inquietud. I d’aquí, un moviment que esdevé art. Poesia.

Pensament. Palau i Fabre tenia un somni, dotar Caldes d’Estrac
i el Maresme d’un centre que fos sempre viu gràcies a l’acció
contínua dels artistes. Un lloc on el silenci no fos mai obligat,
sinó escollit per donar pas a la creació, amb un esperit de revolta constant. Ara, disset anys després de que s’inaugurés la
Fundació Palau, Anna Maluquer, recentment anomenada directora de la institució, ho té molt clar: “volem que aquest sigui
un lloc d’efervescència, de debat, amb noves veus i propostes
arriscades”.

Vas començar al front de la direcció
de la Fundació Palau l’1 d’abril
d’enguany. Què és el que et va seduir?

Fa més de 10 anys que col·laboro amb
la Fundació Palau, organitzant les
rutes literàries, i generant tot tipus
d’activitats com a freelance; i més
de vint que treballo per difondre la
poesia i la literatura. D’altra banda,
crec molt en el llegat de Palau i Fabre.
Una persona ferma i molt conseqüent,
amb un esperit de revolta constant,
que volia despertar les consciències
d’una societat adormida sota les
consignes del poder i de l’Església. Per
a mi, la Fundació Palau és una joia,
però una joia viva que neix d’aquesta
voluntat de voler canviar les coses. Un
projecte en el que em vull involucrar.
Un primer any complicat que
s’engega amb la quinzena edició del
Poesia i +, enmig d’una pandèmia
inesperada. Quina valoració en fas?

El balanç és molt positiu. Vam tenir el
coratge d’anar endavant i va sortir bé,
tot i que hem hagut d’adaptar-nos i
fer front a tota mena d’obstacles. Era
especialment difícil acotar la presència
del festival a un sol espai, després de
que aquests darrers anys s’hagués fet
en diferents poblacions de la comarca,
però tots els municipis van comprendre
molt bé que per garantir la seguretat
de tothom, artistes i espectadors,
era millor centrar-se en un sol lloc.
L’altra dificultat era la de no poder
oferir activitats gratuïtes, a excepció de
les d’streaming, però vam aconseguir
omplir cadascun dels espectacles
que vam oferir. El més emocionant
va ser veure com molts artistes ens
donaven les gràcies, ja que molts d’ells
portaven temps sense poder actuar i
van pujar a l’escenari amb una energia
renovadora que va captivar tothom.

Tornem als orígens de la Fundació.
Com va néixer aquest projecte?

És el primer any d’un Poesia i + amb
streaming. Serà habitual a partir d’ara?

Ens ha sobtat la projecció que pot arribar
a donar aquesta fórmula, hem vist que
possibilita la coneixença dels artistes i
les activitats, i per tant és una opció que
volem plantejar també l’any que ve.
Com us plantegeu l’activitat de
la Fundació Palau, durant aquest
any on sembla que el coronavirus
estarà encara molt present?

Moltes de les exposicions programades
s’ajornaran al curs 2021-2022, i haurem
de seguir amb els protocols de la
Generalitat en quant a aforament.
Tot i així podrem gaudir de l’exposició
actual “Picasso per Duncan. La mirada
còmplice” fins al 25 d’octubre del 2020,
i de l’exposició “Passat i present” de
Ferran Freixa del 14 de novembre
del 2020 fins al 21 de març del 2021,
entre d’altres exposicions de les que
anirem informant durant el curs.
A més a més, continuarem amb el cicle
de conferències “Josep Palau i Fabre.
Retrat Inacabat”, amb les ponents
confirmades: Anna Perera, Bibiana
Puigdefàbregas i Teresa Costa-Gramunt.
La idea és trobar noves ponents amb
veus interessants que ens ajudin a
entreveure el món de Palau i Fabre.

FUNDACIÓ PALAU
Telèfon de contacte: +34 937 913 593
Adreça postal: Carrer Riera, 54 08393 Caldes d’Estrac
https://www.fundaciopalau.cat
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Es va inaugurar al 2003, amb un Josep
Palau i Fabre de més de vuitanta anys,
gran coneixedor del territori català i que
estava il·lusionat amb la possibilitat de
crear un centre d’art que pogués ser,
d’una banda, punt de trobada d’artistes,
amb capacitat de fer exposicions,
concerts, i recitals, i de l’altra, un
equipament que pogués acollir i difondre
la seva obra, la seva col·lecció d’art,
i la col·lecció d’art de la seva família,
en les que hi ha peces de Picasso,
Perejaume, Barceló... etc. (Per a aquells
que vulguin endinsar-se en la relació
de Palau i Fabre amb Picasso i arribar a
comprendre part del seu llegat, sempre
recomano la lectura d’“Estimat Picasso”).
Una col·lecció que a més a més, es
completa amb un arxiu amb més
de 35.000 documents i amb més de
15.000 exemplars que conformen
una biblioteca oberta al públic.
I el futur? Com ha de ser la
Fundació Palau de l’endemà?

Un centre d’art i de pensament, dinàmic
i en contínua activitat, referent a la
comarca i nucli potent a nivell cultural,
on a més de difondre l’obra de Palau i
Fabre, es generi debat amb propostes
arriscades artísticament. On tinguem una
llibreria de poesia potent i que la mateixa
poesia sigui present en el dia a dia. I
on es faci palès un autèntic arrelament
amb el poble de Caldes d’Estrac, de
manera que els veïns i veïnes de la
vila se’l sentin seu amb orgull.

