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Li ha costat marxar, però l’estiu finalment ens ha deixat i ja encarem tots la 
tardor deixant enrere l’especial “moviment” i ocupació que sempre ens porta 
aquesta estació de l’any. Ens hem desfet de festa en la nostra Festa Major i us 
en presentem una crònica en les primeres pàgines d’aquest butlletí. Una cele-
bració que és possible gràcies a totes les entitats del poble. En aquesta ocasió, 
volem felicitar la colla de Diables pels 25 anys de La Dormida i especialment 
agrair-los la seva extraordinària dedicació d’enguany.
També ha començat ja el nou curs polític i iniciarem en els pròxims mesos mol-
tes noves inversions que fa temps que es treballen i que no ha estat possible 
fer abans a causa de la necessitat de reduir l’endeutament del 99,3% al 71% i, 
en general, la delicada situació financera del Consistori que ens vam trobar el 
nou equip de govern en entrar al 2016.
Trobareu detalls també en aquesta edició, i treballarem per a que les obres ne-
cessàries destorbin el mínim possible el dia a dia de tots els vilatans, però que 
seran inevitables per a que tinguem un Caldes més confortable per a viure-hi.
Amb el nou curs escolar, una inversió que, en aquest cas ha finalitzat, ha estat 
la de l’Escola Sagrada Família. Entre diverses obres de millora, l’escola recupera 
la cuina pròpia i estrena una nova cuina i equipaments. És un orgull immens per 
a nosaltres com hem modernitzat l’Escola entre tots en els darrers dos anys, i 
en especial, també volem fer un agraïment a la seva AMPA. En podreu també 
llegir més a la secció d’educació.
D’altra banda, en l’aniversari de l’1 d’octubre on vam votar, no podem deixar de 
parlar en l’Editorial de la situació nacional. Molts votants, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, han volgut reivindicar l’1 d’octubre organitzant alguns actes a 
la Sala Cultural i un vermut i dinar popular a la plaça de l’Ajuntament el dia 30 de 
setembre. D’això, no en podrem fer la crònica fins la pròxima edició del Portada.
Per últim, només recordar-vos que reviseu la secció de l’Agenda, on trobareu 
els pròxims actes i activitats per als dos mesos vinents. Per citar-ne alguns: 
l’Aplec del Remei el 14/10, el Mercat de 2a mà el 21/10 i la nova nit de Tapes i 
Música el 27/10.
Visca la democràcia! Bona tardor a tots!
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CULTURA - FESTA MAJOR

Caldes es desfà de festa!
Ĺ aigua, el foc i la música, 
protagonistes del darrer cap 
de setmana de Festa Major

Els 25 anys de la Dormida van donar el tret 
d’inici de la Festa Major de Caldes. Després de 
la ressaca que va deixar l’aniversari d’aquest 
mític festival de platja, les festes van continu-
ar amb un dels grans protagonistes del cap de 
setmana, que va ser l’espectacle de circ kenià 
The Black Blues Brothers organitzat per l’As-
sociació Amics del Teatre de Caldes d’Estrac. 
Amb més de 200 entrades venudes, l’espec-
tacle va ser un èxit rotund, i els acròbates 
van saber guanyar-se el públic des del primer 
moment amb equilibrismes impossibles i jocs 
de foc. L’humor i la ironia també van ser pre-
sents com a fil conductor, enllaçant cadascuna 
de les actuacions. Acompanyats per la banda 
sonora de la pel·lícula Blues Brothers, els sim-
pàtics acròbates van fer les delícies del públic 
assistent amb actuacions a cavall entre el circ 
popular i la comèdia musical, amb un continu 
d’acrobàcies i equilibris increïbles, gags hila-
rants i reptes de ball que van comptar en algu-
na ocasió amb la participació del públic.
Els Black Blues Brothers, són un circ d’origen 
kenià que neix gràcies a l’acció de l’ONG Sa-
rakasi, un projecte de circ social fundat per Ma-
rion i Rudy Van Dijck fa més de 30 anys a Kènia 
i que es dedica a rescatar nens de la guerra. 
Abans de començar l’espectacle un represen-
tant d’Amics del Teatre va voler donar les grà-
cies al públic per la seva assistència, a la Fun-
dació Palau per les facilitats donades, a l’Hotel 
Dynamic per acollir els artistes convidats i a 
l’Ajuntament de Caldes.

En aquest sentit, des de la Regidoria de Cultu-
ra s’agraeix especialment als Amics del Teatre 
el seu esforç i dedicació per portar cada any 

a Caldes d’Estrac espectacles de qualitat i per 
apropar la cultura al poble.
La Festa Major va continuar el dissabte 1 de se-
tembre amb el Primer Torneig d’Handbol Base 
de Festa Major i el Torneig d’Handbol Juvenil 
i Sènior, al Poliesportiu Municipal, que va ser-
vir per iniciar la temporada d’Handbol a Caldes. 
A  la tarda, la pèrgola del Parc Joan Maragall va 
acollir una masterclass de zumba, organitzada 
per Sige Sport Caldetes, que va convertir aquest 
escenari urbà en una perfecta sala de ball.
El diumenge 2 de setembre, la Creu Roja de 
Caldes va organitzar una gimcana infantil soli-
dària a la platja del Varador en què hi van par-
ticipar uns quaranta infants que van col·laborar 
amb el Banc d’Aliments. Segons l’entitat es van 
poder recollir uns 20kg d’arròs i llegums.  
El mateix diumenge va tenir lloc el 38è Torneig 
Sènior de Petanca de Festa Major, a les pis-
tes municipals de petanca. La modalitat infan-
til d’aquest torneig s’havia celebrat el cap de 
setmana anterior, abans de la Dormida, amb la 
participació d’uns 36 jugadors.
32 cambrers i cambreres van participar a la 2a 
Cursa de Cambrers de Caldes d’Estrac que va 
tenir lloc al parc Joan Maragall, i en la qual  van 
resultar guanyadors: Carlos Manau de “Tope-
deTapa” de Sant Vicenç de Montalt, com a pri-
mer classificat, i Rubén de “Chipotlin” de Calde-
tes, com a segon classificat. El guanyador de la 
cursa va aconseguir per al seu establiment dos 
barrils de cervesa de La Cabra del Maresme, 
cervesa artesana feta a Cabrera de Mar.
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Durant tot el cap de setmana Caldes també 
va acollir per segon any consecutiu el mític 
Campionat de Volèi Platja Svatour 2018 que 
va reunir 400 participants. Aquest campionat 
va omplir el litoral de Caldes durant el cap de 
setmana de l’1 i 2 de setembre, cosa que va te-
nir un impacte molt positiu en els restaurants, 
hotels i comerços del poble degut a l’afluència 
d’esportistes i públic. 
El cap de setmana va acabar amb la tradicional 
Cantada d’Havaneres de la mà dels Pescadors 
de l’Escala que van interpretar els clàssics. En 
acabat, els més de 300 assistens a la festa van 
poder assaborir el rom cremat de manera gra-
tuïta fet per l’Associació de Pescadors i Club 
Nàutic de Caldes d’Estrac.
Els actes de Festa Major es van reprendre la 
nit del dimarts 4 de setembre amb la Tercera 
Trobada de Jazz Bis. La pèrgola de Can Mun-
tanyà es va convertir en l’escenari de bons 
músics que van tocar clàssics de Cole Porter o 
Tete Montoliu davant de les més de 200 perso-
nes assistents. A les 20.30 h es van començar a 
omplir les cadires i taules que envoltaven l’es-
cenari fins que el crític musical Pep Blay, micrò-
fon en mà, va iniciar la vetllada presentant el 
duo format per Johanna Kergroach, a la veu, i 
Juanjo Fernández, al piano. Els músics, que van 
fer les delícies del públic, van tocar un reperto-
ri de cançons i adaptacions al català de grans 
compositors com Cole Porter, Duke Ellington o 
George Gershwin.
Finalment, els assistents van poder gaudir del 
concert “Gerard Chumilla meet Eladio Reinón”. 
Gerard Chumilla, jove talent del jazz caldenc, 
es troba amb Eladio Reinón, saxofonista que 
ha col·laborat, entre d’altres, amb músics com 
Tete Montoliu i Bebo Valdés. Els van acom-
panyar Pupy Domínguez al contrabaix, Jordi 
Pallarés a la bateria i Joan Fort a la guitarra. 
Ens van oferir un repertori de coneguts com-
positors com Lenny Tristano, Duke Ellngton... i 
també composicions pròpies
Segons Giuseppe d’Amico, de l’Associació Cul-
tural Camí Ral 39 i princi-
pal coordinador, “ha estat 
una vetllada fantàstica, 
amb un públic molt invo-
lucrat i una mostra de la 
bona col·laboració entre 
les diferents entitats cul-
turals del poble. No ens 
esperàvem tant de públic 
un dimarts al vespre. Es-
tem molt contents”.

El dijous, 6 de setembre, la Festa Major va 
continuar amb la Nit de Poesia i Música: “Dues 
veus, un únic somni” amb Iñaki C. Nazaval i Ian 
Sala. La pluja va obligar a traslladar l’acte, que 
s’havia de realitzar a l’aire lliure davant de la 
Biblioteca Can Milans, a la Sala Cultural, però 
això no va deslluir una nit a la que van assistir 
unes 70 persones.
El divendres 7 de setembre la forta tempesta 
caiguda a Caldes va obligar a anul·lar el cerca-
brindis, la traca de Festa Major i el sopar popu-
lar. Afortunadament i gràcies a l’esforç i rapi-
desa de la Brigada Municipal les taules i les ca-
dires del sopar es van retirar de la Riera abans 
que ocasionessin algun desperfecte.
Degut als xàfecs, el pregó del divendres es 
va haver de realitzar dins la Sala Cultural, on 
vam poder sentir les paraules d’Àngel Maculet, 
un dels primers organitzadors de la Dormida, 
membre de la Colla de Diables d’Estrac i orga-
nitzador del brindis d’enguany. En el seu pregó, 
Maculet va desitjar molt bona Festa Major i, 
com no podia ser d’una altra manera, va refe-
rir-se especialment a la Dormida, que aquest 
any ha celebrat els seus 25 anys d’història.
Després, Rosa Pou, alcaldessa de Caldes, jun-
tament amb David Salvà, regidor de Cultura, es 
van unir a Àngel Maculet a l’escenari i van ai-
xecar les seves copes commemoratives del 25è 
aniversari de la Dormida per realitzar el brindis 
tradicional. Gràcies a la previsió feta per l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament, que va instal·lar 
una gran carpa a l’esplanada de Can Muntanyà, 
els veïns i veïnes de Caldes van poder gaudir 
del ball i la festa amb La Loca Histeria + DJs The 
Almax Brothers tot i la pluja. Cal puntualitzar, 
que enguany i per primer cop, els DJ’s tant del 
ball de divendres com del de diumenge han es-
tat djs locals de Caldes d’Estrac.
El sol i la calor van tornar durant l’últim cap de 
setmana de Festa Major, cosa que va perme-
tre començar el dissabte 8 amb la tradicional 
escumada i xeringada a l’esplanada de Can 
Muntanyà, i el tobogan d’aigua infinit amb gran 
èxit de participació per part dels petits i no tan 
petits del poble.
Paral·lelament, a la parròquia de Santa Maria 
van tenir lloc els actes de commemoració de la 
Mare de Déu del Remei. Després de la repica-
da general de campanes, es va fer la missa. La 
cerimònia va comptar amb les veus de l’Orfeó 
Parroquial del Delme de Sant Vicenç de Mon-
talt i va finalitzar amb la processó de la Verge 
del Remei fins a la capelleta homònima.
A les 13h del migdia va tenir lloc l’ofrena flo-
ral, en què hi van participar diverses entitats 
locals, els partits polítics ERC, PSC i PDeCAT, i el 
Consistori. La commemoració va finalitzar amb 
un vermut popular per a tots els presents a la 
Sala Cultural.
El tatami de l’Eurostage també va acollir durant 
el matí del dissabte el 3r curs d’Aikido de Festa 
Major, a càrrec d’Aikido –Estrac, que va comp-
tar amb la participació de 8 mestres i d’una 
vintena d’alumnes. Un èxit considerant les in-

clemències meteorolò-
giques.
El dissabte va continuar 
amb la plantada de ge-
gants que van tenir com 
a principals protagonis-
tes la colla de Gegants 
i Grallers de Caldes 
d’Estrac i les colles con-
vidades de Sant Vicenç 
de Montalt, Arenys de 
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Munt, Arenys de Mar, lluro-Mataró, Premià de 
Mar, Pont de Vilomara i Cabrera.
Al vespre, l’orquestra internacional Selvatana 
va captivar tots els espectadors amb el concert 
de Festa Major i el ball de gala que van tenir 
lloc a l’esplanada de Can Muntanyà sota la car-
pa. En paral·lel, els joves van celebrar la Bar-
rakaldes, la nit jove alternativa organitzada pel 
Consell de Joves amb una nit de Dj’s i un grup 
musical. Tot i l’èxit del Barrakaldes, els joves 
continuaran treballant de cara al futur per anar 
polint la festa i fer-se-la més seva.
Pensant en els més petits de la família, el diu-
menge a les 18h va tenir lloc l’espectacle de 
circ “Xarivari Blues” a  càrrec de Companyia 
Circo Los a l’esplanada de Can Muntanyà. Petits 
i grans es van quedar bocabadats amb l’espec-
tacle d’humor i acrobàcies que va resultar un 
èxit rotund de públic.
Durant tot el dia del diumenge, i sota l’amenaça 
de pluja llançada per Protecció Civil, els Diables 
d’Estrac van anar preparant el correfoc que va 
tenir lloc sense cap incidència a la nit.
A les 21h el so dels tabals ja es podia sentir 
per tot Caldes, i després de la concentració de 
tambors, es va iniciar a la plaça de les Barques 
el correfoc organitzat pels Diables d’Estrac. En-
guany, i com a novetat, la colla infantil de Dia-
bles d’Estrac va obrir un passadís de foc que 
donava per iniciat el correfoc i en què van par-
ticipar-hi les colles de Canet de Mar, els Diables 

Segueix a la pàgina 6 >>
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Aquest 2018 la Festa Major de Cal-
des d’Estrac ha engegat amb una es-
perada celebració, el 25è aniversari de 
La Dormida.
Per celebrar aquest primer quart de 
segle, els Diables d’Estrac -els orga-
nitzadors-, van preparar un munt de 
sorpreses per a les 4.000 persones 
que van omplir les platges de Cal-
des el cap de setmana del 25 d’agost.  
Abans de La Dormida, però, i com una 
manera d’escalfar motors, el diven-
dres 24 d’agost es va celebrar per se-
gon any consecutiu La pre-Dormida.
Veïns, estiuejants i altres persones 
vingudes de la comarca es van aple-
gar a la plaça de la vila de Caldes a 
partir de les 7 de la tarda pel Corre-
quintos. Carregats amb pistoles d’ai-
gua i equipats amb barrets i samar-
retes de colors que testimoniaven el 
25 aniversari de La Dormida, tots els 
pre-dormilegues van fer camí cap a 
la platja. Mentre baixaven per la Rie-
ra de Caldes cap a la platja dels Tres 
Micos, on els esperava el tradicional 
sopar popular, els “correquintos” ana-
ven fent parades als bars, contagiant 
de riure i alegria els vilatants.
Després dels escalfaments pre-Dor-
mida, el dissabte 25 d’agost, petits, 
joves, grans i amants de la música van 
apropar-se a la platja dels Tres Micos 
per gaudir de La Dormida.
El vespre va arrencar amb l’animació 
infantil per, després, donar pas als 
concerts dels grups catalans Buhos, El 
Senyor Peix i els Sixtus, tots ells amb 
una llarga trajectòria dins del rock ca-
talà. Durant la nit també es va muntar 
una carpa electrònica, que possibilita-
va la convivència de dos ambients de 
música diferents.
Després de l’actuació del Senyor Peix i 
abans de l’actuació estelar dels Buhos, 
i com no podia ser d’una altra manera, 
els Diables d’Estrac van encendre un 
castell de focs i un retòl gegant que 
commemorava el primer quart de se-
gle de vida de La Dormida.
També va haver-hi temps per al record 
dels presos polítics i els exiliats durant 
la festa. Amb la complaença dels mú-
sics, els organitzadors van pujar a dalt 
de l’escenari amb la fotografia dels 9 
presos polítics a les mans (Jordi Sán-
chez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, 

Joaquim Forn, Carme Forcadell, Dolors 
Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Jordi 
Rull i Joaquim Forn) i dels exiliats (Car-
les Puigdemont, Antoni Comin, Lluís 
Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, 
Marta Rovira i Anna Gabriel). La música 
va parar i el públic va aplaudir l’emotiva 
iniciativa que demanava l’alliberament 
dels presos.
Com ja és habitual en aquest clàssic 
dels estius caldencs, els 25 anys de 
La Dormida es van completar amb les 
parades d’artesans situades al llarg 
del passeig dels Anglesos.

d’Horta, Diables de Tordera, Colla de Diables la 
Diabòlica de Gràcia i per descomptat els Diables 
d’Estrac. La màgia de l’espectacle pirotècnic va 
captivar tothom, just abans de que la ruixada 
posés punt i final al correfoc.
La vetllada va continuar amb la Nit dels fogalls, 
aquest any amb Balahits i Dj Ricky Vives a l’es-
planada de Can Muntanyà sota la carpa, que es 
va omplir de música, ball i festa per acomiadar 
la darrera de les nits de la Festa Major 2018.
Un cop acabada la Festa, l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament ha valorat la participació esti-
mada d’unes 10.000 persones durant tota la 
Festa Major de Caldes, des del seu inici, la pre-
Dormida, fins a l’última Nit dels fogalls.
Des de l’Ajuntament de Caldes volem felicitar 
les entitats per l’esforç incondicional que ha fet 
possible aquesta festa i per això cal posar en 
vàlua la seva col·laboració.
Agrair també de forma especial a l’equip de 
treballadors de la Brigada Municipal. Gràcies 
al desenvolupament de les seves tasques hem 
tingut condicionats tots els espais on s’han fet 
els actes. En aquest sentit, l’Ajuntament vol 
aprofitar per agrair tant la bona feina de la 
Brigada com de l’empresa de neteja GBI, que 
van arranjar i van retirar la sorra i el fang de la 
Riera durant tota la nit del divendres, cosa que 
va permetre portar a terme els actes de Festa 
Major del cap de setmana com el cercavila i el 
correfoc.
També cal mencionar els cossos de seguretat 
que han vetllat perquè totes les activitats es 
desenvolupessin amb normalitat. En aquest 
sentit, i com a novetat d’enguany, cal destacar 
la feina feta des de l’Àrea de Joventut i l’Espai 
Jove de Caldes que es van fer càrrec del Punt 
Lila. Es tracta d’un espai que es va instal·lar tant 
a la Dormida com a Barrakaldes amb l’objec-
tiu de convertir-se en punt de denúncia en cas 
d’assetjaments i/o violència sexista. També va 
servir per assessorar els joves sobre sexe segur 
i drogues. Molts pares i mares van agrair aquest 
servei d’informació als joves, en el que no s’ha 
detectat cap incident. Des de l’Àrea de Joventut 
de l’Ajuntament s’assegura que el Punt Lila tor-
narà a repetir-se en pròximes edicions.
I finalment volem agrair la participació de tots 
els veïns i veïnes de Caldes i d’altres localitats 
ja que gràcies a la seva participació han fet 
possible la festa, però sobre-
tot han fet possible una 
festa marcada pel res-
pecte, el bon ambient i 
el civisme.

<< Ve de la pàgina 5
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Un gran nombre de joves van passar durant la nit de La Dormida 
i del Barrakaldes pel Punt Lila a consultar la informació que hi 
havia disponible sobre violència sexista, drogues i sexe segur

Al llarg de totes dues jornades l’afluència dels joves va ser constant. Molts d’ells 
s’acostaven encuriosits i s’interessaven per saber quins tipus d’informació es do-
nava, altres es passaven una estona consultant els tríptics, fulletons... Van tenir 
un èxit absolut la POLSERA DEL NO ÉS NO de la Diputació de Barcelona, que es va 
exhaurir durant la nit de La Dormida i moltes joves s’acostaven expressament per 
demanar-la.

Èxit del Punt Lila a 
les festes de Caldes

Segons els organitzadors, més de 4.000 
persones vingudes d’arreu de la comarca 
i d’altres punts de Catalunya, unes 2.000 
persones més que l’any passat, van par-
ticipar de la celebració dels 25 anys de La 
Dormida, creant un bon ambient durant 
tota la nit.
En aquest sentit, i segons el Punt Lila, 
que per primer cop es va instal·lar a la 
platja amb l’objectiu de convertir-se en 
espai referent en cas d’assetjaments i/o 
violència sexista, no s’ha detectat cap in-
cident destacable. Els organitzadors de La 
Dormida, per la seva banda, remarquen el 
bon ambient que es va viure i el civisme 
que es va mantenir durant tota la nit.
En resum, la celebració dels 25 anys de 
La Dormida va resultar ser un èxit de pú-
blic i un exemple de civisme gràcies a la 
bona feina dels organitzadors i a la col-
laboració de la Policia Local, Creu Roja, 
la Brigada Municipal, GBI (empresa de 
neteja) i a la feina de l’Àrea de Juventut 
de l’Ajuntament de Caldes i l’Espai Jove, 
coordinadors del Punt Lila.
Llarga vida a La Dormida!

També van tenir molta demanda els PRESERVATIUS que es van repartir durant les 
dues nits, per tal de prevenir i informar sobre el sexe segur i sense riscos. Gràcies 
a la col·laboració de Creu Roja Joventut (a través de Creu Roja de Caldes d’Estrac) i 
de l’Associació Sida Studi es disposava de preservatius i del “KIT DEL PLAER” (que 
contenia un preservatiu femení, un de masculí i un lubricant).
Alhora, cal destacar la bona acollida que aquesta iniciativa va tenir entre els pares 
i mares dels joves, que van valorar molt positivament la presència del Punt Lila i 
també es van acostar a consultar la informació.
No hi va haver cap incidència relacionada amb la violència sexista, tot i que sí hi va 
haver dues consultes específiques del tema.
En aquest sentit, durant La Dormida es va establir un protocol que va permetre 
que tots els agents implicats (Referents Liles, Policia Local, Creu Roja i empresa de 
seguretat) estiguessin comunicats permanentment per si sorgia alguna incidència 
i poder respondre de forma conjunta i coordinada.  Aquesta va ser una prova pilot 
del protocol que es va definir des de l’Àrea de Joventut, però que es vol continuar 
treballant amb tots els agents per tal de poder aprovar-lo de manera formal en 
els òrgans competents i així Caldes tingui un PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA LA 
VIOLÈNCIA SEXISTA A LES FESTES POPULARS DEL MUNICIPI.
Des de l’Àrea de Joventut es fa una valoració molt positiva de l’experiència i es 
continuarà treballant per poder ampliar la informació de cara a properes ocasions 
en què s’instal·li el Punt Lila i s’emplaça a tots els i les joves a demanar informació i 
assessorament a l’Espai Jove sobre qualsevol tema que sigui del seu interès.
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Seguint el protocol, l’acte es 
va iniciar amb la hissada de la 
bandera catalana per part de 
la Policia Local amb  “El Cant 
de la senyera” de fons i en-
mig del silenci del centenar de 
persones que van assistir a la 
celebració.
Un cop es va realitzar aquest 
gest solemne, es va iniciar 
l’ofrena floral per part d’en-
titats locals i ciutadans. El 
mirador de l’Onze de Setem-
bre va acollir els presents de 
l’Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat, Amics del Bon-
sai, ANC de Caldes d’Estrac, 
Associació Donastrak, Club 
de Patinatge Artístic, Club de 
Petanca de Caldes d’Estrac, 
Associació Torrenova 40 Art 
i Esport, Colla de Geganters 
i Grallers de Caldes d’Estrac, 
Diables d’Estrac, els partits 
polítics municipals ERC, PSC 
i PDeCAT i el Consistori de 
Caldes.
A continuació l’alcaldessa de 
Caldes, Rosa Pou, es va dirigir 
als assistents amb un record 
de la passada Diada, en la que 
es va demanar el dret a de-
cidir. L’alcaldessa va tenir pa-
raules de lament contra la re-
pressió policial i judicial exer-
cida per part de l’Estat. “Se-
gurament la majoria de nos-
altres sentim la vergonya més 
profunda en veure les imatges 
d’aquell primer d’octubre que 
apareixen dia rere dia gairebé 
un any després”, va expressar 

L’Ajuntament 
decora Caldes amb 
banderoles de 
l’escut del poble 
per la Festa Major

Amb motiu de la Festa Major de 
Caldes d’Estrac, l’Àrea de Via Públi-
ca i Cultura de l’Ajuntament de Cal-
des va guarnir principalment la Riera 
amb banderoles de l’escut del poble. 
Aquesta acció va ser possible gràcies 
a l’Associació DonaStrak, que han 
confeccionat les banderoles durant 
l’hivern. 
Aprofitem per recordar que si vols 
adquirir domassos amb l’escut de 
Caldes, t’hauràs d’adreçar a l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament (segona 
planta). Els diners recaptats aniran 
destinats a l’associació, per ajudar a 
finançar els tallers i activitats com 
“les puntes” i el curs de taitxí que de-
senvolupen durant l’any.
L’equip de govern agraeix a l’entita 
DonaStrak l’esforç i la col·laboració 
amb l’Ajuntament.

Record emotiu dels presos polítics i els exiliats 
durant la commemoració de la Diada a Caldes  

L’alcaldessa de Caldes reivindica la llibertat 
i el retorn de l’exili dels polítics catalans

Pou. En aquest sentit, Pou va 
transmetre la seva consterna-
ció sobre l’empresonament i 
l’exili forçat dels polítics cata-
lans. “Dones i homes que des 
de les seves cel·les i els seus 
països d’acollida ens envien 
coratge, optimisme i fortale-
sa. I que es neguen a ser mo-
neda de canvi”. Pou va acabar 
el seu discurs llegint la carta 
que la consellera Dolors Bassa 
i la presidenta del Parlament 
Carme Forcadell van escriure 

després de Sant Jordi, quan 
encara eren a Alcalá-Meco, 
tot assegurant que ni els pre-
sos polítics ni els exiliats són 
oblidats.
Finalitzat el parlament, els 
aplaudiments van precedir el 
cant de l’Himne dels Sega-
dors. Després i com a nove-
tat d’enguany, es va passar a 
l’audició i el ball de sardanes 
amb la Cobla Cervianenca. 
L’acte va acabar amb el tradi-
cional refrigeri per a tothom.
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Gràcies al servei de “bany adaptat” que es facilita a Caldes, 
moltes persones amb discapacitat i gent gran de Caldes d’Estrac 
han pogut gaudir d’un bany al mar aquest estiu. Els dispositius 
de bany adaptat que s’han ofert a Caldes consisteixen en cadi-
res amfíbies, crosses i armilles salvavides que faciliten el bany 
a les persones grans, amb discapacitat, mobilitat reduïda o amb 
algún tipus de limitació funcional.
Els cinc voluntaris de la Creu Roja a Caldes d’Estrac han estat els 
encarregats de facilitar a tot aquella persona amb discapacitat 
o mobilitat reduïda el servei de bany adaptat en horaris pactats, 
fent més accessible el bany al mar. I és que l’objectiu d’aquest 
servei d’assistència integral, que ofereix la posibilitat d’acom-
panyament des de casa fins a l’aigua, és fer més accessible la 
platja de Caldes a tothom. El servei a, més, ha comptat amb 
vestuaris i lavabos adaptats, dutxes i també una zona d’ombra 
per tal d’acomplir amb les necessitats de tots els usuaris.
Sens dubte l’èxit d’aquest servei a Caldes ha residit en l’absoluta 
satisfacció dels seus usuaris. La Maite, una senyora gran que 

Després de la bona experiència, els usuaris 
asseguren que l’any vinent en tornaran a fer ús

Els usuaris del servei de 
bany adaptat de Creu Roja 
a Caldes valoren molt 
positivament l’experiència

viu a la Residència Santa Berta de Caldes d’Estrac, és una de 
les usuàries habituals del servei de bany adaptat i, per sobre de 
tot, destaca l’amabilitat i la professionalitat dels voluntaris. Tot 
i que la Maite és molt autònoma i independent, fa molts anys 
que no gosava banyar-se a la platja. “Jo sabia nedar però amb 
els anys vaig agafar por a l’aigua i no m’atrevia a ficar-m’hi sola”. 
Amb aquest servei, “he tornat a nedar”. Plena d’il·lusió, la Maite 
explica que quan arriba a la platja de les Barques (on es troba la 
caseta de la Creu Roja i la rampa per a bany adaptat), pot canvi-
ar-se als vestidors per després pujar a la cadira “amfibia” i anar 
a l’aigua amb els voluntaris del servei. “Els voluntaris són molt 
amables i molt agradables”. Fins i tot, “em renten els peus!”, riu. 
“De l’1 al 10, si li hagués de donar una nota al servei, li donaria 
un 12”. La directora de la Residència, Montse Calvo, assenyala 
que és una iniciativa molt bona. “Els avis i àvies arriben molt 
contents i sempre ens demanen de tornar-hi”, explica. Calvo as-
segura que del que més parlen els usuaris d’aquest servei de 
bany adaptat és dels monitors.

De la mateixa manera, en Toni Mont, veí de tota la vida de Cal-
des i usuari del servei de bany adaptat, coincideix amb l’ama-
bilitat i el bon tracte que ofereixen els voluntaris als usuaris. 
Als voluntaris de la Creu Roja que realitzen el servei de bany 
adaptat, tant en Toni com la Maite, els dediquen només bones 
paraules: “Em sento molt a gust i ens fan sentir molt segurs. Un 
cop a l’aigua, la veritat és que no em mouria”, diu en Toni.
Per al Toni, aquest servei ha fet possible una cosa que donava 
per perduda, tornar al mar. “Feia cinquanta anys que no anava a 
la platja i que no em banyava al mar. Gràcies a aquest servei he 
pogut tornar a l’aigua i m’ha fet molta il·lusió”, explica en Toni.
Després de la bona experiència, els usuaris, agraïts pel servei 
que ofereix la Creu Roja, asseguren que l’any vinent en torna-
ran a fer ús. Des que va arrencar la temporada de bany, entre 
veïns de Caldes i estiuejants, la Creu Roja amb el suport de la 
Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha 
realitzat 70 banys adaptats a la platja de les Barques.
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El Casal 
d’Estiu a 
Caldes, tot 
un èxit

actualitat educació/serveis socials ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Des de l’última setmana de juny fins 
a finals de juliol, l’AMPA de l’Escola Sa-
grada Família juntament amb Lleure 3D 
i gràcies al suport de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, ha portat a terme per 
segon any consecutiu el “Casal d’Estiu 
Caldes 18”.
Enguany, un total de 50 nens i nenes de 
Caldes i també estiuejants d’entre 3 i 12 
anys han format part del Casal d’Estiu. 
L’èxit ha sigut tal que, segons explica 
la Sara Roura de Lleure 3D, “alguns han 
ampliat la seva estada de manera im-
provisada i d’altres han sol·licitat la plaça 
durant el mes de juliol”.
El Casal s’ha dut a terme entre l’Espai 
Jove de Caldes i el Pavelló Municipal i 
gràcies al bon temps, també ha estat 
possible gaudir, fer esports i jugar a la 
piscina del Pavelló i a la platja de Caldes.
Els nens i nenes han participat en tot ti-
pus de tallers, balls i jocs dirigits, com-
binats amb excursions a la platja, gim-
canes i diferents sortides. Roura, una 
de les monitores del Casal, afirma que 
enguany “hem optat per dur a terme una 
graella d’activitats variada per tal de sa-

tisfer els infants de totes les edats”, així 
com també s’ha tractat de vincular el 
poble de Caldes amb el lleure del Casal. 
D’aquesta manera, destaquen la visita 
guiada i taller a la Fundació Palau on 
“els infants han conegut moltes coses 
sobre la Paloma, la filla d’en Picasso” i la 
gimcana per Caldes que ha permès “des-
cobrir els seus racons”.
El Casal, a més, ha resultat un espai de 
formació amb activitats enfocades a 
recordar el vocabulari d’anglès après 
durant l’any. Els esports d’aigua com el 
caiac, el pàdel surf i la vela també han 
tingut cabuda dins el Casal.
Roura recorda de manera especial la 
sortida de comiat al “Bosc de les olors” 
d’Arenys de Munt on la Maria Àngels, la 

mestra de taller, “ens va explicar moltes 
coses interessants sobre les plantes aro-
màtiques i remeieres”.
Al llarg del mes de juliol, de manera 
grupal i individual, els nens i nenes amb 
l’ajuda de les monitores van preparar 
una petita exhibició de ball, màgia, fut-
bol... que va posar el punt i final al Casal. 
L’últim dia “vàrem fer un TALENT SHOW 
amb jurat i tot!”, recorda.
La valoració de les monitores és molt 
bona. “Estem molt satisfetes de com ha 
anat el Casal d’Estiu. Hem gaudit i fet 
bons amics i amigues i els nens i nenes 
han après moltes coses noves. Volem 
agrair la confiança que un any més ha 
dipositat Caldes, tant l’Ajuntament com 
les famílies, en la nostra feina”.
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Cuina nova i millores 
substancials a l’Escola 
Sagrada Família

Comença el curs escolar 2018-2019 
amb una escola renovada després d’anys 
lluitant per un centre amb cuina pròpia 
i un equipament ben aïllat. I és que les 
obres tant de la nova cuina com de la 
tercera fase de rehabilitació de l’Escola 
s’han acabat i han donat com a resultat 
una escola funcional, segura i còmoda 
per a alumnes, professors i pares de Cal-
des d’Estrac. 
Per aquest motiu, l’Associació de Pares i 
Mares de l’Escola Sagrada Família (AMPA 
Caldes d’Estrac) va organitzar el passat 
dilluns 24 de setembre una jornada per 
a celebrar la finalització de les obres de 
la cuina. En un acte amb molt sentit de 
l’humor i contínues mostres d’alegria, els 
pares i les mares de l’Escola van voler 
agrair a l’Ajuntament el treball i l’esforç 
econòmic per tirar endavant el projecte 
de cuina nova que necessitava el centre 
des de feia anys. 
En aquest sentit, cal recordar que aques-
ta millora no hagués estat possible sen-
se el treball i l’esforç de totes les àrees 
de l’Ajuntament que s’han implicat amb 
el projecte i també sense l’AMPA que ha 
impulsat i ha vetllat en tot moment per-
què el projecte d’una cuina pròpia tirés 
endavant. 
Rodejats d’un ambient festiu, alguns 
membres de l’AMPA van fer participar de 
l’acte l’alcaldessa de Caldes, Rosa Pou, i 
el regidor d’Urbanisme, Miquel Gonzá-
lez, fent-los tallar una cinta que dona-
va per inaugurada la cuina. Els pares i 
mares de l’Escola també van fer entre-
ga d’un diploma simbòlic a l’alcaldessa 
per haver superat 
amb èxit el “Màs-
ter d’obres esco-
lars, paciència i 
perseverança”.  Un 
detall ple de càrre-
ga humorística. 

Les obres, que s’han acabat aquest se-
tembre, han consistit en la construcció 
d’una nova cuina, la substitució de fuste-
ries practicables, feines de manteniment 
d’elements metàl·lics exteriors i l’actua-
ció de millora del comportament tèrmic 
a la planta baixa de l’edifici. 
La finalització d’aquesta última fase en la 
rehabilitació integral de l’Escola Sagrada 
Família suposa un canvi significatiu en la 
millora i recuperació del centre, un objec-
tiu molt desitjat per part de l’Ajuntament 
i l’AMPA de l’Escola. Segons l’alcal-

dessa de Caldes, Rosa Pou, 
“la construcció d’una cuina 
suposa una passa endavant 
en el benestar d’alumnes i 
professors, que ara compten 
amb unes instal·lacions ade-
quades per aprofundir en el 

projecte educatiu que duu a terme l’Es-
cola Sagrada Família”. 
Cal destacar que tant la construcció d’una 
cuina com la renovació dels tancaments 
de la planta baixa (acabats aquest setem-
bre) se suma al procés de rehabilitació 
de l’Escola Sagrada Família iniciat el curs 
passat. En concret, es va millorar els re-
vestiments, els sanitaris, es van instal·lar 
nous serveis, es van reforçar les plaques 
de revestiment de façanes, substituir les 
fusteries practicables i es van realitzar 
feines de manteniment d’elements metàl-
lics exteriors. Les accions que quedaran 
pendents a l’Escola seran la reforma del 
gimnàs i la construcció d’uns vestidors.
L’acte festiu del passat 24 de setembre 
també va servir per donar la benvingu-
da als nous alumnes que s’incorporen 
aquest curs a l’Escola. Recordem que 
l’Escola compta amb 199 alumnes.
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Acció de conscienciació per 
a la neteja i la cura de les 
platges de Caldes d’Estrac

Instal·lació de cigarretes, 
pipes i altres elements 
de la brossa gegants a 
la platja dels Tres Micos 
i la platja del Kalima per 
protestar contra l’incivisme

DADES CENS
Segons l’Area de Serveis 
Urbans de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, el poble 
de Caldes té censats 2.824 
persones, de les quals 
el 48,23% son homes i 
el 51,77 son dones.

A finals del passat mes de juliol, la Re-
gidoria de Via Pública de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac juntament amb l’empresa 
que gestiona aquest estiu el salvament 
i socorrisme de les platges de Caldes, 
PROACTIVA-OPEN ARMS, va portar a ter-
me una acció per a la conscienciació de la 
neteja i la cura de les platges. 

INFoRME DE 
PRoACtIvA

Estat de la mar
Aquesta temporada la bandera groga 
a les platges de Caldes ha augmentat 
en 2,3 punts (25% de la temporada), 
a causa dels dies de pluja soferts. La 
bandera vermella ha obtingut el ma-
teix nivell que l’any anterior, 1 dia per 
estat de la mar i un dia per tempesta 
elèctrica que va durar unes hores. 
La bandera verda es manté per sobre 
del 70% dels dies de servei. També, 
degut a la reiteració de presència de 
mucílags a la zona, s’ha detectat una 
proliferació de l’espècie Ostreopsis. 
Aquest episodi no ha anat mes enllà 
de la prevenció i control en coordina-
ció amb l’ACA, tenint en tot moment 
un nivell baix. 

L’objectiu d’aquest acte, en el que es van 
instal·lar de forma temporal cigarretes, 
pipes i altres elements de la brossa ge-
gants a la platja dels Tres Micos i la platja 
del Kalima, és el de mantenir netes d’in-
civisme les platges de Caldes.

1.462
dones

1.362
homes

Persones ateses
Aquesta temporada han disminuït 
les assistències lleus per picades de 
medusa i ferides, i quasi s’ha doblat 
l’acció preventiva. 
Els resum d’assistències és el se-
güent: 
n 132 assistències davant les 167 de 
la temporada passada (35 menys) 
n 1 rescat (igual que l’any anterior) 
n 5 persones evacuades a centre 
hospitalari (1 més) 
n  42 banys a persones amb mobilitat 

reduïda (76 l’estiu anterior), aquí 
puntualitzar que aquesta tempo-
rada la Creu Roja ha realitzat ser-
vei de bany amfibi als ciutadans de 
Caldetes. 

n 461 prevencions, que són 219 més 
(242 la temporada passada) 
En total s’han atès 41 usuaris per pi-
cades de meduses, una diferència de 
16 atencions menys que l’any passat 
(57).
Les intervencions de caràcter més 
greu han augmentat a 7 davant els 4 
de la temporada anterior; d’aquests 
7,5 persones han estat evacuades a 
centre hospitalari.

2018 2017

3,4% 3,5%

25% 22,7%

71,6% 73,8%
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PROPOSTES COMERCIALS

PIZZERIA GARAGE INC.
Autèntiques pizzes italianes

Si estàs interessat a promocionar el teu comerç 

al butlletí municipal, posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de l’adreça electrònica: 

premsa@caldetes.cat

actualitat promoció i turisme ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adreça:  Passeig de les Moreres, 22. Caldes d’Estrac 
Web: www.garageinc.pizza
Telèfon: 937 911 343
Mail: info@garageinc.pizza

Gustavo Alfonso, cuiner de formació professional i viatger de vocació, va 
aterrar ara fa un any a Caldes amb la Pizzeria Garage Inc. que es troba al 
parc Joan Maragall. 

Es tracta d’un local “fet amb molta passió”, segons explica Alfonso. “Unint 
les nostres dues passions, vam decidir oferir un entorn on el plaer de men-
jar es fusionés amb el nostre amor pel motor”.
Aquest amor pel motor sens dubte es trasllada a la decoració del local amb 
alguns detalls com les maquetes de cotxes que pengen de les parets. Se-
gons el propietari i xef, el nom del local es deu a la seva similitud amb una 
petita cotxera per la qual cosa “vam decidir connectar-ho tot al món del 
motor”. Fins i tot, el nom de les pizzes “que són el nostre humil homenatge 
a les joies que han marcat la història automobilística”.
Aquí tot és artesanal. “Res de prefabricats”, assegura en Gustavo. “A la 
nostra pizzeria oferim qualitat de producte i bon servei. Seleccionem els 
millors ingredients per elaborar les nostres especialitats, cuidant al màxim 
tots els detalls amb l’objectiu d’oferir-te la màxima frescor”. 
Per aquell que li agradin les pizzes artesanals de massa fina elaborades amb 
salsa casolana, mozzarella 100% italiana i productes frescos procedents 
d’agricultors de la zona, us podeu dirigir a la Pizzeria Garage Inc. que obre 
durant tot l’any a Caldes. “Les pizzes ‘Fat Bob’ i la 911 són les més venudes”. 
Però no tot són pizzes al local del Gustavo. “Oferim una varietat de menjar 
que té molt bona acollida entre els nostres clients”, com les empanades 
criolles, les fugazzeta (pa farcit de formatge i ceba) i per suposat els nostres 
brownies, famosos a la comarca.
“Tot això ruixat per un rajoli d’oli picant que disposem a cada taula, i prepa-
ra’t per llepar-te’n els dits”.  
En aquest restaurant, a banda de delicioses pizzes, també podràs degustar 
cerveses artesanals com l’anomenada Alhambra 1925 i una cervesa cànta-
bra, IPA de Dougalls. Bon profit!

Molt bona acollida 
de públic en la 
vuitena edició 
del Nit de tapes 
celebrat a Caldes el 
passat 18 d’agost

Ja són tres anys consecutius 
d’una nit on la música 
i la gastronomia de 
Caldes han brillat com els 
grans protagonistes

El Nit de Tapes i Música al Mercat Muni-
cipal ha tornat aquest 2018 amb molta for-
ça. La iniciativa, impulsada des de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Turisme i que va ar-
rencar l’estiu del 2016, ha tornat a resultar 
un èxit de públic en la seva vuitena edició 
celebrada el passat 18 d’agost. 
A les 20.30h el Mercat Municipal de Caldes 
va obrir les portes, guarnit per a l’ocasió i 
amb una variada oferta de tapes a partir 
d’1 euro, mentre que la música del Dj Edgar 
amenitzava la vetllada des d’un escena-
ri situat al carreró. De fet, el Nit de Tapes 
i Música és un espai que es va crear amb 

l’objectiu de donar a conèixer també els 
músics de Caldes i els voltants.
En total han estat 6 comerços de Caldes, 5 
dels quals eren les parades del Mercat, que 
han unit esforços per oferir una nit plena 
d’animació al municipi assolint l’objectiu de 
donar a conèixer el comerç de proximitat i 
els seus productes de qualitat: Carnisseria 
Anna Solà, Peixateria La Xarxa, Verdures 
Mercè, Can Zibra i Soletico. El públic assis-
tent, veïns de Caldes d’Estrac i d’altres po-
blacions de la comarca, van poder degustar 
tapes de tota mena. Hi havia des de marisc 
fins a pastissos artesans passant per un bon 
plat de cargols a la llauna. Totes les tapes 

eren per llepar-se’n els dits. I és que el Nit 
de Tapes i Música no deixa de ser una de-
mostració de la bona cuina i dels productes 
de qualitat que es troben a Caldes d’Estrac.
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica 
s’ha destacat la bona organització i ente-
sa entre tots els que han col·laborat per 
dur a terme una iniciativa que suposa un 
aparador i un impuls per al comerç del 
municipi. Ara només cal esperar la se-
güent edició del Nit de Tapes i Música que 
tindrà lloc el proper 27 d’octubre. Paral-
lelament, la Riera de Caldes d’Estrac va 
acollir vuit parades de roba i miscel·lania 
amb motiu de la Fireta d’Estiu.
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Castelfranco, a la província d’Arezzo, és 
un encantandor municipi de la Toscana 
italiana que es troba a uns 30 quilòme-
tres al sud-est de Florència i que des del 
2003 és el poble agermanat amb Caldes 
d’Estrac.
A finals de juliol el “sindaco”, l’alcalde de 
Castelfranco, Enzo Cacioli, i el represen-
tant del Comitè d’Agermanament, Ugo 
Bresciani, van visitar Caldes d’Estrac i es 
van reunir amb  alguns representants de 
l’equip de govern a l’Ajuntament per tal 
de reforçar els llaços d’agermanament 
entre ambdues poblacions i potenciar, 
d’aquesta manera, el vincle entre Caldes 
i Castelfranco.
Durant tota una jornada l’alcaldessa de 
Caldes, Rosa Pou, el regidor de Gover-
nació, Joan Baró, el regidor de Cultura, 
David Salvà, i la regidora d’Acció Social, 
Laura Aloy, es van reunir amb el “sinda-
co” i el representant del Comitè d’Ager-
manament per treballar en les futures 
accions que cal prendre per recuperar i 
reforçar l’agermanament entre els dos 
pobles. Després de la reunió, els repre-
sentants polítics de Caldes van mostrar el 
poble als nostres convidats italians. Entre 
d’altres coses, van conèixer la Fundació 
Palau de la mà de la seva directora, Maria 
Choya.

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

Aquest setembre l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
ha visitat la població Castelfranco Piandiscò, el 
poble de la Toscana agermanat amb Caldes

Caldes reforça 
llaços amb Itàlia
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En retorn a la visita feta pels col·legues 
italians, el passat setembre l’alcaldes-
sa de Caldes, Rosa Pou, i el regidor de 
Cultura, David Salvà, en representació 
de l’Ajuntament de Caldes van viatjar a 
a Castelfranco per signar aquest acord 
d’agermanament i començar a treballar 
en la implicació dels nostres pobles per 
una idea d’Europa més unida i solidària 
amb altres pobles.
Així doncs, durant el cap de setmana del 
22 i 23 de setembre, Pou i Salvà, de la mà 
dels representants polítics de Castelfran-
co Piandiscò, van conèixer el territori ita-
lià ple d’encantadors monestirs com el de 
Gropina, la seva cultura gràcies al concert 
ofert per la Filarmonica de Loro Ciuffenna 
(una població a la vora de Castelfranco) 
que compta amb més de 50 anys d’his-
tòria, i la seva exquisida gastronomia. De 
la visita, tant Pou com Salvà destaquen 
la germanor i l’hospitalitat amb la que el 
poble italià els ha rebut.
Pou assegura que aquestes trobades no 
són només un intercanvi de visites po-
lítiques “sinó que tant Castelfranco com 
l’Ajuntament de Caldes volem omplir 
aquestes reunions de contingut implicant 
les nostres escoles, les nostres associaci-
ons, els joves i, en general, tots el veïns 
en la construcció d’una consciència d’una 
Europa més justa i solidària”. En aquest 
sentit, i tal i com informa Salvà, es crearà 
un Comité d’Agermanament de Caldes 
d’Estrac amb l’objectiu de buscar “siner-
gies entre les dues poblacions”. I és que 
a Castelfranco i a Caldetes no només els 
uneix la riquesa cultural i la bona situa-
ció geogràfica, “els dos pobles treballem 
conjuntament en una idea d’Europa que 
ens agradaria que fos possible”.
L’agermanament entre pobles és precisa-
ment una iniciativa que millora els llaços 
entre poblacions i també es tracta d’un 
element estratègic a l’hora de construir 
una cultura europea més unida i consci-
enciada.

actualitat cultura –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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El passat dissabte 22 de se-
tembre es va presentar al pú-
blic l’exposició Els paisatges 
espanyols de Picasso a la Fun-
dació Palau. La presentació de 
la mostra va anar a càrrec de 
la pròpia autora Cecilia Orueta 
que va estar acompanyada per 
Maria Choya, directora de la 
Fundació, i Òscar Baró, regidor 
de Turisme de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac. Durant l’acte 
inaugural, Baró va agrair a la 
Fundació Palau el seu treball 
diari per a seguir acostant l’art 
a la nostra vila. El regidor va 
fer una valoració molt bona 
“destacant la bona entesa en-
tre Fundació i Ajuntament i les 
sinergies existents que fa que 
tots hi guanyem”. En aquest 
sentit, Baró va recordar que 
aquest any és el primer en què 
l’Oficina de Turisme s’ha ubicat 

L’Associació DoNAStRAK organitza un 
Curs de taitxí terapèutic per promocionar 
i recuperar un estil de vida saludable

El curs es farà els dilluns 
i dimecres d’11:30 a 
12:30h a la Sala Cultural

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

A partir del 12 de setembre, l’Associa-
ció DonaStrak organitza els dilluns i di-
mecres d’11:30h a 12:30h a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament un Curs de Taitxí obert a 
totes aquelles persones que volen man-
tenir un estil de vida saludable.
El taitxí, a banda d’un art marcial, és 
una arma ideal per a mantenir i recupe-
rar la nostra salut.

La pràctica del taitxí és molt recomana-
ble amb els seus moviment harmònics 
i suaus. Combinats amb una respiració 
adequada, flexibilitza les articulacions i 
restaura la lliure circulació de l’energia, 
dissolvent els bloquejos i tornant el cos 
al seu equilibri.
El taitxí és un art mil·lenari que ens 
ensenya a utilitzar l’energia sense ne-
cessitat d’utilitzar la força, repetint di-
verses vegades els moviments fins a 
fer-los nostres, amb l’objectiu que el 
cos aprengui a aprofitar la seva pròpia 
energia, cosa bastant difícil en el nostre 
model de vida occidental.

Per a més informació i inscripcions tru-
queu al telèfon 650.265.048 (Ma. Pilar) 
de l’Associació DonaStrak.

durant tota la temporada a les 
dependències de la Fundació. 
En acabat, Maria Choya, di-
rectora de la Fundació, va in-
troduir l’obra de la fotògrafa i 
va assegurar que Palau i Fabre 
estaria encantat amb aquesta 
exposició, que té certs paralel-
lismes amb la seva obra.
Els paisatges espanyols de 
Picasso és el projecte de la fo-
tògrafa Cecilia Orueta que neix 
del descobriment personal de 
l’estada de Pablo Picasso a La 
Corunya. Aquesta troballa ini-
ciàtica va dur l’artista a inves-
tigar fotogràficament la relació 
de l’obra del jove Picasso amb 
el paisatge urbà corunyès. La 
recerca fotogràfica de les em-
premtes de Picasso a La Co-
runya va passar ben aviat a 
ser l’embrió d’un projecte més 
ambiciós: recórrer els altres 

paisatges que també van mar-
car la vida i l’obra del pintor 
malagueny.
Orueta s’ha servit de l’obra del 
pintor i de la immensa quan-
titat de testimonis; testimonis 
personals de l’artista així com 
dels estudiosos de la seva vida 
i de la seva obra per a pre-
sentar aquesta nova mirada. 
Tornem a veure aquells pai-
satges picassians que també 
Josep Palau i Fabre va recór-

rer a la recerca de qualsevol 
informació que ajudés en la 
seva voluminosa feina com a 
biògraf picassià. Palau obtenia 
paisatges en blanc i negre i de 
caràcter més aviat documen-
tal. Orueta busca la mirada 
picassiana amb un gest con-
temporani.
Finalitzada la visita inaugural 
per l’obra, els assistents a l’acte 
van poder gaudir d’un refrigeri 
al pati de la Fundació Palau.

Picasso torna a Caldes



17

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

El cel va oferir la nit del 27 de juliol l’espectacle singular d’un 
eclipsi total de lluna, que es va poder veure a Caldes des de la 
pèrgola de Can Muntanyà. L’expectació augmentava a la pèr-
gola entre els nombrosos assistents a l’espectacle astronòmic 
que va organitzar l’Ajuntament de Caldes. I és que es va tractar 
de l’eclipsi més llarg que s’ha produït aquest segle: la fase de 
totalitat de l’eclipsi va durar una hora i gairebé 43 minuts. Això 
va donar prou temps perquè molts caldencs i caldenques po-
guessin observar-lo i gaudir de l’espectacle astronòmic des de 
diversos punts de la pèrgola, un entorn immillorable.

Èxit rotund durant 
l’eclipsi total de lluna a la 
pèrgola de Can Muntanyà

Més de 300 persones es van 
congregar en l’acte que va organitzar 
l’Ajuntament de Caldes per observar 
l’espectacle astronòmic del segle

L’acte va disposar de telescopis professionals per a la millor ob-
servació del fenòmen astronòmic que també va anar acompa-
nyat de bona musica chill out per amenitzar l’ambient. 
El vespre va començar a tres quarts de nou de la nit a la pèrgola 
mentre el públic s’anava aplegant i finalment la paciència va 
anar premiant els observadors amb imatges com la de la foto. 
La Lluna va començar a treure el nas per l’horitzó a les 21.06 h, 
ja eclipsada a Catalunya, tot i que la Terra es va situar totalment 
entre el Sol i la Lluna a partir de les 21.30 h, i el fenomen es va 
allargar fins ben entrada la matinada.
En total més de 300 persones es van congregar amb motiu de 
l’eclipsi total de lluna a la pèrgola del Parc, i van poder sopar 
allà mateix gràcies al servei de bar “LLUNA VERMELLA” que va 
anar a càrrec del Bar Soletico amb la col·laboració de l’Associa-
ció Torrenova 40 Art i Esport.
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actualitat esports ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
vòlei a 
Caldes 
d’Estrac 
per a 
majors de 
30 anys
El passat diumenge 30 de setembre es va jugar 
el primer triangular de vòlei mixt al Pavelló Mu-
nicipal de Caldes d’Estrac en el que van partici-
par més de 30 jugadors i jugadores. Aquests tres 
partits van servir per obrir la primera temporada 
de vòlei a Caldes i per donar a conèixer aquesta 
nova activitat esportiva, que organitza el Club de 
Vòlei d’Arenys de Mar juntament amb l’Àrea d’Es-
ports de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Durant 
la tarda, una vintena de caldencs es van apropar 
al Poliesportiu per demanar informació. Anima’t 
i apunta’t tu també als entrenaments setmanals 
que es realitzaran tots els dijous a les 21:30h. 
Aquests entranaments estan oberts a persones 
majors de 30 anys. Cada dues setmanes, està pre-
vist jugar un partit en una lliga organitzada.
Cal saber que no és imprescindible haver jugat 
mai a vòlei per poder realitzar aquesta activitat. 
Posa’t en contacte amb el Club de Vòlei d’Arenys a 
juntavolei@gmail.com

Carla Escrich, del 
Club de Patinatge 
Artístic de Caldes 
d’Estrac, medalla 
de bronze europea
      El Campionat de Patinatge 

Artístic Europeu es va 
celebrar a principis de 
setembre a les Açores

Durant tota la setmana hem tingut la nostra patinadora sénior de Club de 
Patinatge Artístic de Caldes d’Estrac i veïna del poble, Carla Escrich, com 
a representant de la Federació Espanyola en el Campionat d’Europa que 
s’ha celebrat a Lagoa, les Açores, 
Portugal.
Després d’una actuació irregular en 
el programa curt que la va posici-
onar en una quarta plaça provisio-
nal, i passat un programa llarg molt 
disputat, la Carla va aconseguir re-
muntar una posició, assolint, així, el 
podi amb la medalla de bronze. 
Des de l’Ajuntament de Caldes vo-
lem felicitar la patinadora Carla Es-
crich, el seu equip tècnic i en espe-
cial el seu entrenador Albert Trilla i 
el Club de Patinatge de Caldes pel 
seu esforç.

Dissabte 1 de setembre va ser el primer dia d’handbol a Caldes 
de la temporada 2019-2020. El Club Handbol Llavaneres-Caldes 
d’Estrac va organitzar el Primer Torneig de Festa Major amb una 
jornada completa d’handbol al Pavelló Municipal. 
Al matí va ser el torn de l’handbol base. Ens va visitar l’Handbol 
Laietà d’Argentona, equip aleví de primera categoria que ens va 
mostrar la seva gran qualitat. El partit de mini handbol va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa de la vila, Rosa Pou, que va asse-
gurar en acabar el partit que havia quedat sorpresa positivament 
del dinamisme de l’esport. 
També cal destacar que en el partit de Festa Major van debutar 
nens i nenes que s’afegiran a l’Equip d’Handbol Base de Caldes 
el proper curs. Els jugadors i jugadores van demostrar unes grans 
condicions. 
A la tarda del dissabte van entrar en escena els primers equips 
(júnior i sènior) de l’Handbol Llavaneres-Caldes d’Estrac, que amb 

pocs entrenaments a les cames jugaven el seus primers partits 
de pretemporada. Va començar el Sènior Atlètic, que després del 
seu ascens jugarà enguany a 3a Catalana, i que va perdre d’un gol 
davant el Vallag, de la Llagosta.
Després va ser el torn del Sènior Femení que –tot i tenir moltes bai-
xes– van fer un excel·lent partit davant la UE Sarrià de Ter (actual 
quart classificat de 1a Catalana Femenina). Les noies, entrenades 
enguany per Bernat Batlle i Joan Maymó, van perdre de només 
dos gols en un partit molt atractiu i igualat que no es va decidir fins 
al final de partit.
La cirereta del pastís va ser el partit del primer equip masculí, que 
després de la seva gran temporada passada seguirà enguany a 2a 
Catalana. Els nois, entrenats per Josep Gomà i Eloi Illa, van superar 
27-20 en un bon partit els amics de l’Handbol AE Fornells (3a Ca-
talana). Va ser un matx amb molt bon ambient i qualitat, entre dos 
conjunts que van disputar la passada temporada les fases d’ascens 
de les respectives categories i que seguiran aspirant a la zona alta.
*Inscripcions obertes a escola@chllavaneres.cat i 680.22.65.81

L’handbol es posa en marxa amb motiu del 
Primer torneig de Festa Major de Caldes d’Estrac

Apunta-t’hi!
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Entrevista a Sergi Duarte, 
jugador professional de futbol
El Sergi Duarte és veí de Caldes d’Estrac de tota la vida i des 
d’aquesta temporada és jugador professional de futbol a la 
Fundació Esportiva Gramanet, que li ha fet un contracte de 3 
anys. Amb tan sols 19 anys, en Sergi porta anys lluitant per 
aconseguir un lloc a la lliga professional de futbol i aquest any 
ho ha aconseguit. Des de l’Ajuntament de Caldes et desitgem 
moltes victòries esportives i un futur meteòric

Caldes d’Estrac amb 
la natació d’elit
El passat diumenge 23 de setembre va tenir lloc l’última prova 
del circuit de travesses de natació en aigües obertes Tuna Race 
Balfegó. Concretament a la platja dels Tres Micos de Caldes d’Es-
trac es van realitzar dues travesses per a adults de 1,5km i 4km 
en les que van participar més de 200 nadadors, entre els quals hi 
va destacar la presència de nedadors i nedadores olímpiques com 
Mireia Belmonte. 
Amb el suport de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Head Swim-
ming, The Elements Food, Dynamic Hotels, Farmàcia Torrent, Mad-
form, Bodegas Sommos,  Rótulos G2 i els voluntaris del Port Balís i 
la Creu Roja de Caldes d’Estrac, la prova va ser un gran èxit. 
A les 9h es va donar el tret de sortida a la prova d’1,5km i a les 10h 
la de 4km i un circuit paral.lel a la costa de Caldes d’estrac. 

Explica’ns com i quan vas co-
mençar a jugar al futbol. Hi ha 
tradició familiar a casa?
El futbol em ve ja de família. Al 
meu pare li encanta el futbol 
i va ser amb ell amb qui vaig 
descobrir aquesta passió. Vaig 
començar a jugar a l’equip de 
futbol sala de Caldes d’Estrac 
i després vaig passar-me a 
l’equip de Sant Vicenç on vaig 
jugar durant molts anys.

Continues estudiant o estàs al 
100% en la teva carrera espor-
tiva?
Ara mateix estic 100% dedicat 
a la meva carrera esportiva 
però ja tinc pensat compagi-
nar-ho amb  l’estudi o el treball.

Quina posició ocupes al ter-
reny?

La veritat és que ara mateix 
jugo d’extrem esquerra però he 
jugat en moltes posicions dife-
rents. No considero que tingui 
una posició fixa, on em fiquen 
jugo al 100%, sigui davant, dar-
rera o al centre.

Quin és el contracte? 
Tinc contracte de 3 anys, però 
això no vol dir que hi estigui 
fins al 2021. Això mai se sap.

On jugaves abans que et fitxés 
la Grama?

Els meus primers anys van ser 
al Barça, i després he anat vol-
tant per molts altres equips de 
Catalunya fins arribar al Corne-
llà, on estava l’any passat. 

Què és el que més t’agrada de 
jugar a futbol?
La veritat és que del futbol 
m’agrada tot. El futbol és un 
esport que fa que m’oblidi dels 
meus problemes, només penso 
en jugar. A més he fet molts 
amics que, d’una altra manera, 
no hagués conegut mai. Però 
el que més m’agrada del fut-
bol és, sens dubte, competir, 
gaudir amb la pilota als peus, 
guanyar. Suposo que és normal 
perquè tant el futbol com qual-
sevol altre esport et desperta 
una competitivitat que fa que  
vulguis donar-ho tot. El futbol 
m’ha ajudat a adonar-me’n que 
no tot és tan fàcil, que si vols 
alguna cosa has de lluitar i molt 
perquè sempre hi haurà gent 
que et farà caure. 

Quines són les teves metes 
futbolístiques?
Tinc 19 anys i estic a tercera 
divisió. Així que la meva meta 
futbolística és arribar a jugar a 
primera divisió.

Posteriorment, a les 12h va tenir lloc un “swimkids” especial per a 
nens i nenes de 8 a 14 anys que van nedar 50 m. Els beneficis de la 
prova van anar íntegrament destinats a la Fundació d’Oncologia 
Infantil Enriquetta Villavecchia i a l’Associació Afne.
Al migdia es va fer l’entrega de premis a la terrassa de l’Hotel 
Dynamic de Caldes d’Estrac, on es va obsequiar els participants 
amb un vermut i música en directe per concloure la II edició de la 
Tuna Race Balfegó Maresme. Dels guanyadors en la prova d’1,5km, 
categoria masculina, van quedar en primer lloc, Borja Álvarez, en 
segon lloc, Rafa Gómez, i en tercer lloc, el caldenc Juan Andrés 
Martínez. En categoria absolut femení, Vanesa Velasco va obte-
nir el primer lloc, Irene Martínez, el segon, i Nathalie Garcia va 
quedar tercera. De la prova de 4km, en la categoría masculina la 
classificació va quedar de la següent manera: Pol Gil, en primera 
posició, Guillem Pujol, en segona posició, i Roger Coma, en terce-
ra. En la categoría d’absolut femení, el primer lloc va ser per a la 
Jimena Pérez, el segon lloc per a Mireia Belmonte i el tercer lloc 
per a Laura Rodríguez.
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l’ajuntamentinforma–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Apunt
econòmic

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

Import pendent
DEUTE A LLARG TERMINI

CREDITORS (DEUTE AMB PROVEïDORS
I ADMINISTRACIONS PúBLIqUES)

DEUTORS (TOTAL)

DEUTORS - Liquidacions gestionades
per ORGT 

DEUTORS - Generalitat TOTAL

DEUTORS - Diputació 

DEUTORS - Altres 

a 22/06/16:
3.959.557,61 €

 496.845,86 €

3.046.188,09 €

 2.373.440,97 €

 290.283,05 €

25.419,54 €

 357.044,53 €

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 €

a 23/06/17:

3.372.843,00 €

361.299,92 €

3.320.283,94 €

2.633.353,68 €

248.565,58 €

57.082,17 €

381.282,51 €

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac invertirà en la 
millora del cementiri, el 
pavelló esportiu, l’enllumenat 
públic, el Parc Muntanyà i la 
pavimentació de carrers, entre 
d’altres accions previstes
L’Ajuntament finançarà aquestes accions amb part del 
romanent de tresoreria que es pot utilitzar gràcies a 
l’estalvi que suposa una política d’austeritat durant els 
últims dos anys.

Tal com es va acordar en el Ple del 23 de juliol, l’Ajuntament 
va aprovar la modificació de crèdit número 9/2018 pel qual i 
segons va detallar Òscar Baró, regidor d’Hisenda, es podran 
portar a terme algunes inversions necessàries a Caldes d’Estrac. 
Segons el regidor que va especificar les inversions citades i el 
seu cost associat durant el Ple, destaquen els arranjaments al 
pavelló esportiu, la millora del cementiri, el trasllat de l’Espai 
Jove, la millora en l’enllumenat públic, les accions al Parc Mun-
tanyà i la pavimentació de carrers. En total, la suma d’aquestes 
inversions suposa un finançament de 400.000 euros.
Miquel González, regidor de Medi Ambient, va afirmar durant el 

Ple que aquestes són inversions necessàries per al poble, ja que 
el cementiri es troba actualment molt malmès, el Parc Munta-
nyà presenta una situació molt precària, després de la plaga de 
Tomicus que va afectar tots els boscos del Maresme, el mur de 
Sant Pere Abanto representa un problema de seguretat per als 
veïns i el trasllat de l’Espai Jove al centre de Caldes fa temps 
que es demana. Rosa Pou, alcaldessa, va recordar que en dos 
anys de gestió del nou govern, s’ha aconseguit baixar el percen-
tatge de deute de l’Ajuntament del 99,3%, tal com el van reco-
llir del govern del PDeCAT, al 71%, cosa que permet invertir en 
projectes que “són il·lusionants i necessaris per al poble després 
d’una política d’austeritat de dos anys que ha servit per netejar 
els comptes del Consistori”.
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ToTa una vida
Robert SEETHALER
(NOVEL·LA)
Barcelona:
La Campana, 2017.

Quan l’Andreas arriba a la vall 
on passarà tota la vida té uns 
quatre anys, tot i que ningú no 
en sap l’edat exacta. De jove, 
convertit ja en un mosso molt 
complidor, entra a formar 
part de la colla de treballa-
dors que construeix un dels 
primers telefèrics a la vall i 
que hi porta l’electricitat i la 

llum, però també el soroll. Llavors arriba el dia en què l’Andreas veu 
per primera vegada la Marie, l’amor de la seva vida, que tanmateix 
acabarà perdent. No la tornarà a veure fins molts anys després, quan 
enfili l’últim tram del camí i contempli amb admiració els anys que 
ha deixat enrere, el temps que s’ha anat escolant. 

Tota una vida és una història simple i dolça. Un llibre serè i com-
movedor que demostra que una vida plena no depèn ni dels diners 
ni de l’estatus, sinó de les experiències i les persones que ens van 
enriquint al llarg de la nostra trajectòria vital.

activitatsalaFundacióPalau–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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a nova 
distribució del 
butlletí municipal 
portada
Amb l’objectiu d’optimitzar re-
cursos 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 re-
partirà entre els veïns i veïnes de 
Caldes que formin part d’aques-
ta llista. Les subscripcions són 
gratuïtes i els veïns i veïnes in-
teressats a continuar rebent la 
revista Portada a casa vostra o 
a través d’una adreça de correu 
electrònic només haureu d’om-
plir un formulari via web:
(http://www.caldetes.
cat/portadasubscripcio)
o adreçar-vos a l’OAC (plaça de 
la Vila s/n. Telf: 93 791 00 05 de 
dilluns a  divendres de 9h a 14h).
D’altra banda es recorda que la 
revista es podrà continuar des-
carregant de forma gratuïta des 
del web municipal i també la po-
dreu trobar en versió impresa a 
tots aquests punts: 

EQUIPAMENTS: OAC, 
AJUNTAMENT 3A PLANTA, 
FUNDACIÓ PALAU, BALNEARI 
CALDES D’ESTRAC, COMPLEX 
ESPORTIU (PAVELLÓ), 
ESPAI JOVE, CASAL D’AVIS 
I MERCAT MUNICIPAL

SERVEIS: LA CAIXA, L’ESTANC, 
OFICINA DE CORREUS I FARMÀCIA

RESTAURANTS: CAN SUÑÉ, 
MAROLA, CAN MANAU, EL 
VELLARD, PIZZERIA ESTRAC, 
EL TALLER, EL BISTRÓ, LA 
TASQUETA I VORAMAR

ALLOTJAMENTS: HOTEL 
COLÓN, HOTEL DYNAMIC, 
ROMANÍ I CALDESCANS

GUINGUETES: SOTAVENT, 
SOLSTICI, MELÉ PLATJA, 
LA QUADRA DEL MAR I 
OSTRES QUIN RACONET!

BARS: EL NIU, TÊTE-À-TÊTE, 
EL PORRONET, EL METRU, 
PÀ I CAFÈ, LA GRANJA, LA 
CALA I LA BODEGUETA

BOTIGUES: CAN SERRA, 
MÓN SÀ i PERRUQUERIA MJ
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elsgrupsmunicipals–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En protesta per la manipulació 
informativa persistent del Govern 
Municipal i la vulneració dels drets 
ciutadans de llibertat d’opinió, 
d’expressió i de divulgació de 
la informació pública, el Grup 
Municipal del Partit Demòcrata 
no publicarà més comentaris ni 
noticies al “Portada” ni als mitjans 
de comunicació municipals, fins 
que es resolgui la situació i es 
restableixi la lliure circulació de les 
idees i de les opinions de TOTS/
ES els regidors/es de l’Ajuntament, 
en l’exercici de les seves funcions 
de representants democràtics dels 
ciutadans i ciutadanes de Caldes.

dos anys i mig
El grup caldenc d’ERC ens vam presen-
tar a les eleccions municipals del 2015 
amb un programa realista i humil. Ens 
proposàvem baixar el deute de l’Ajun-
tament per situar-nos dins les ràtios 
permeses per la llei, i no prometíem 
grans inversions ni obres impossibles. 
Érem conscients de la complicada 
situació econòmica en la que estava 
immers el municipi, però tot i això no 
ens resignàvem a renunciar a alguns 
objectius claríssims com dignificar la 
nostra escola i invertir en l’educació 
dels nostres infants, sinònim de futur. El 
nostre model d’escola, amb una comu-
nitat educativa que ara treballa unida 
per un mateix objectiu, ha anat prenent 
forma de mica en mica durant aquest 
temps, i tot i els entrebancs impensa-
bles que anem trobant pel camí, avança 
de manera imparable i amb pas ferm.

I mentre treballàvem des del minut zero 
per aconseguir aquest propòsit d’inver-
sió de futur, vam descobrir que també 
ens caldria invertir en el passat (el nos-
tre cementiri té pràcticament la meitat 
dels nínxols en ruïna) i en el present (ja 
que hem heretat  infraestructures de 
tot tipus en un estat molt deficient). 

Dos anys i mig treballant en allò que tot 
i ser indispensable és invisible als ulls 
del ciutadà té un component ingrat. 
Dos anys i mig per aprendre dia a dia, 
ja que no vam disposar de cap mena de 
traspàs. Dos anys i mig per constatar 
a vegades la impossibilitat de portar a 
terme les nostres voluntats polítiques 
per manca de recursos materials. 

Però segons com es miri, dos anys i 
mig és molt poc temps. I després de 
tot, l’esforç d’aquests mesos ha donat 
el seu fruit. Aquesta tardor podrem 
portar a terme inversions necessàries 
i engrescadores alhora. Inversions que 
deixaran de ser invisibles als ulls dels 
ciutadans i que tots ens mereixem. I 
això serà possible perquè hem fet els 
deures, i per primera vegada des de 
que vam entrar a govern, Caldes s’haurà 
situat dins els límits de deute que marca 
la llei. I això per a nosaltres no té preu.

CaraCTerísTiques del 
desinformador políTiC
En realitat, aquestes persones mai parlen dels te-
mes honestament ni aporten contribucions cons-
tructives. En lloc d’això simplement insinuen, això 
i allò. Virtualment tot en la seva presentació porta 
implícit la seva autoritat i coneixement a mitges 
de la matèria, sense cap justificació posterior de la 
seva credibilitat. Doncs bé, també a Caldes tenim 
desinformadors.
Tendeixen a triar i seleccionar acuradament les 
seves víctimes, bé sigui aplicant un enfocament 
d’“atropellament i fuga”, bé sigui centrant l’arti-
lleria pesada als seus oponents. Si algun adversari 
tingués èxit, l’enfocament giraria fins a incloure el 
descrèdit cap a la persona o el fet en qüestió.
Per descomptat, potser que això passi de forma 
natural en qualsevol fòrum públic, però a Caldes 
passa molt sovint, perquè ja se sap vénen eleccions 
en breu i aquesta és la seva tàctica destructiva.
De vegades aquests polítics s’infiltraran en el 
camp de l’adversari en xarxes socials per conver-
tir-se en font d’altres tàctiques dissenyades per 
diluir el prestigi de l’oponent.
Un es pot preguntar per què, quan expressen tal 
menyspreu cap als seus adversaris polítics, se cen-
tren en ficar-se en els temes que es discuteixen 
sobre temes claus del municipi i que són enfocats 
al simple fet de bloquejar el govern, per pur ego. 
La tàctica de sempre, estar ridiculitzant constant-
ment els membres del govern, en cada tema que 
es toqui, o bé simplement per tant menyspreu 
que mostren cap als seus adversaris, pel plaer de 
dir que com a oposició fiscalitzen al govern, quan 
realment el que busquen és fer política barroera.
Arribem a la conclusió més encertada que te-
nen una segona intenció que motiva que actuïn 
apartant-se del que serien les seves creences que 
aparenten tenir, per enfocar-se com fan, com uns 
impresentables.
Posseeixen una estranya classe d’emocionalisme 
“artificial”, i una inusual manera de fer política, 
així com una capacitat per a fer-se les víctimes i 
persistir fins i tot davant d’una crítica i desapro-
vació aclaparadora. Probablement això sorgeixi 
d’un entrenament que ve d’anys i que apliquen re-
petidament sense importar quant declarada sigui 
l’evidència, posen pegues a tot i mai s’impliquen 
emocionalment ni reaccionen correctament. Per 
a un especialista de la desinformació el resultat és 
que les seves aparents emocions envers el poble 
són artificials.
Aquest tipus d’individus de la “desinfo” tenen ha-
bitualment problemes en mantenir la “imatge”, i 
es mostren calents i freds en la relació entre les 
emocions fingides i el seu estil de comunicació, 
generalment calmat i immutable. Només és una 
actuació, i sovint semblen fins i tot incapaços 
d’“interpretar el paper del seu personatge” en el 
seu objectiu polític local.
Esdevé  d’una enrabiada i indignació total en els fets 
passats, una resposta tèbia al següent, i més enuig 
després, en una espècie de puja i baixa emocional. 
En relació a la seva capacitat malèvola , no hi ha cap 
crítica que els desanimi a seguir fent la seva feina, i 
generalment seguiran amb el seus vells models de 
desinformació sense fer cap cas a la realitat, mentre 
que un individu més racional a qui veritablement 
l’importa el seu municipi busca la manera de millo-
rar l’estil i substància de les seves accions.
Hi ha maneres d’observar com funcionen aquests 
individus, especialment quan l’adversari està im-
plicat en accions rellevants:
• Davant de qualsevol informació de l’equip de 
govern que es publiqui, es mostren uns defensors 
sols de la que creuen és la seva veritat, per poder 
crear confusió davant les persones amb una res-
posta IMMEDIATA FALSA, així tenir l’oportunitat 
de causar el major dany possible i creant als veïns/
es els dubtes cap a la veritat.
• Freqüentment també utilitzen atacs personals 
per desestabilitzar l’equip de govern, l’estratègia és 
abatre, utilitzant males pràctiques que són habitu-
als en el seu “modus vivendi”. Per tant, si algú els diu 
les veritats serà atacat de la mateixa manera.
Existeixen altres maneres d’atacar la veritat, però 
les relacionades aquí són les més habituals. Les 
altres solen ser derivades d’aquestes. Al final, es 
pot detectar a les persones professionals de la de-
sinformació, per les característiques que tots hem 
comprovat en moltes accions contra els nostres 
companys del grup municipal.
L’ésser humà és extraordinari. Sap identificar 
una pedra quan s’ha ensopegat amb ella per 
segona vegada.
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OCTUBRE
Del l’1 al 26
inscripcions per al cicle 
de xerrades “Jo i la 
soCieTaT, un vinCle 
neCessari?”
A càrrec d’Helena ferrer 
albrecht, psicòloga 
especialitzada en Psicologia 
i Societat. Les xerrades 
tindran lloc a la Biblioteca 
els dissabtes 27 d’octubre 
i 10, 17 i 24 de novembre 
a les 11h. Organitza: 
Biblioteca Can Milans. 
Places limitades. 

5   
Divendres

A les 6 de la tarda, a la 
Biblioteca
Hora del ConTe: “pum! 
ConTes d’una bruixa 
llaminera” a càrrec de 
sherezade. Organitza: 
Biblioteca Can Milans

6   
Dissabte

A les 11 del matí, a la 
Biblioteca
Entr@línia Jove. Trobada 
del Club de leCTura 
Juvenil i xerrada al 
volTanT de Haru, 
una novel·la de flavia 
Company. Activitat juvenil. 
Organitza: Biblioteca Can 
Milans
 

14   
Diumenge

A les 9 del matí, sortida 
simultània des del C.C. 
Calisay d’Arenys de Mar, la 
plaça de l’Església d’Arenys 
de Munt i la plaça de la vila 
de Caldes d’Estrac
apleC a l’ermiTa de la 
mare de déu del remei 
A les 11 del matí, davant de 
l’ermita, missa. Tot seguit, 
ballada de sardanes 
amb la Cobla premià.
Organitza: Ajuntaments de 
Caldes d’Estrac, d’Arenys de 
Mar i d’Arenys de Munt

15   
Dilluns

A les 7 de la tarda, 
al monument a Lluís 
Companys (davant 
del cementiri de 
Caldes d’Estrac) 
CommemoraCió 
del 78è aniversari 

de l’afusellamenT 
del presidenT lluís 
Companys. Organitza: 
Àrea de Cultura 

20  
Dissabte

A les 11 del matí, a la 
Biblioteca Can Milans
lleTres en viu amb la 
presència de sílvia soler. 
Trobada amb l’autora.  
Activitat per a adults.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

21  
Diumenge

De 9 a 14 h, a l’esplanada de 
Can Muntanyà
merCaT de segona mà
Organitza: Associació 
Segona Oportunitat 
Vintage i Àrea de Promoció 
Econòmica.

A les 6 de la tarda, a la Sala 
Cultural
espeCTaCle familiar  
“mare Terra” dins del 
Cicle Calderart
Preu: 3  euros
Organitza: Amics del Teatre 
i Àrea de Cultura

26  
Divendres

A les 6 de la tarda, a la 
Biblioteca
Taller de Tardor
Vine a passar una estona 
fent manualitats a la 
Biblioteca! Els nens i nenes 
menors de 8 anys han de 
venir acompanyats d’un 
adult. Organitza: Biblioteca 
Can Milans

27  
Dissabte

A les 8 del vespre al Mercat 
Municipal
niT de Tapes i músiCa
amb el dj fidel. Organitza: 
Mercat Municipal

31  
Dimecres

A les 6 de la tarda, a la Sala 
Cultural
vine a la CasTanyada
Hi haurà castanyes, 
panellets, cava, música i 
ball. Preu soci: 10 euros. 
Preu no soci: 15 euros. Es 
farà el sorteig d’un pernil. 
Organitza: Agrupació de 
Pensionistes

NOVEMBRE

9   
Divendres

A les 6 de la tarda, a la 
Biblioteca
Hora del ConTe
a càrrec de mon mas 
Organitza: Biblioteca Can 
Milans

17  
Dissabte

A les 6 de la tarda, a la Sala 
Cultural
 “els papers de Josep 
monT”. Presentació 
del primer treball 
d’investigació a Caldes 
sobre el mestre Josep 
mont, músic caldenc.
Organitza: Biblioteca Can 
Milans i DDP de Caldes 
d’Estrac

19  
Dissabte

A la Biblioteca Can Milans
Inici de les campanyes: 
maraTó (ajuda’ns a 
recollir diners en favor de 
la recerca i la investigació 
del càncer. Fes un donatiu 
i emporta’t un llibre o 
una pel·lícula de la nostra 
paradeta) i paneres de 
nadal (amb cada préstec 
obtindreu números per 
participar del sorteig de 
tres biblio-lots!). Organitza: 
Biblioteca Can Milans

28  
Dijous

A les 7 de la tarda al Teatre 
Monumental de Mataró, 
Trobada del Club del 
llibre. recital si el llibre 
Crema, no l’apaguis. 
manuel de pedrolo 
dixit, amb l’actriu àngels 
bassas i la violoncel·lista 
ana Comellas. Xerrada 
posterior. Organitza: 
Biblioteca Can Milans

30  
Divendres

A les 6 de la tarda, a la 
Biblioteca, Hora del 
ConTe solidària a 
càrrec d’alma i la mar de 
contes per La Marató de 
TV3. Organitza: Biblioteca 
Can Milans

exposiCions i Tallers
exposiCió: els paisaTges espanyols de piCasso: CeCilia 
orueTa
Fins al gener del 2019 a la Fundació Palau
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
exposiCió: Joan fonCuberTa: poemes de l’alquimisTa
Del 6 d’octubre fins a l’abril del 2019 a la Fundació Palau
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
paisaTges liTeraris
Del 22 d’octubre al 7 de novembre a la Biblioteca Can Milans



24

entrevista––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El Club de Patinatge de Caldes d’Estrac va néixer el 2005 per la necessitat dels pares 
i mares de tenir instal·lacions adequades per a les patinadores de Caldes. Aquesta és 
una entitat que promou els valors d’un esport com el patinatge i que representa al po-
ble de Caldes en totes les victòries aconseguides. La més recent, la de la Carla Escrich, 
que aquest setembre es va proclamar medalla de bronze en el Campionat Europeu. 
Eduard Casals i Sánchez, l’actual president, és l’encarregat de mantenir viu el Club 
lluitant per fer créixer la difusió d’un esport poc mediàtic. Ara mateix el Club el formen 
un centenar de patinadors i patinadores, 34 de les quals són de Caldes d’Estrac. Nens i 
nenes que asseguren el futur del patinatge artístic a la nostra vila.

Contacte: 
Facebook: @PatinatgeCaldesdestrac
www.patinatgecaldes.org
Mail: cpa.caldesdestrac@gmail.com

Quines són les dificultats principals 
amb les que us heu trobat al llarg 
dels anys? Com les heu resoltes?
Sobretot les dificultats econòmiques. 
Ens falten, en general, subvencions, 
ajudes per mantenir i desenvolupar el 
patinatge artístic. També hem lluitat 
per combatre el desconeixement del 
nostre esport que està poc publicitat i és 
poc vist als mitjans de comunicació.  

Quin serien els ingredients 
principals per arribar tan lluny com 
vosaltres amb campiones de talla 
internacional com la Carla Escrich?
És vital començar amb els més petits 
transmetent-los els valors de l’esport, 
com una forma pedagògica d’aprendre i 
també de competir. Educar i contribuir al 
desenvolupament físic, social i moral del 
nen/a. Al club donem prioritat als aspectes 
formatius i fomentem l’esforç del treball 
individual i la responsabilitat. L’èxit d’un 
esportista es basa en el seu rendiment, no 
si guanya o perd. És, per això, important 
educar en l’ètica del treball. Encara que 
som un club amateur format per voluntaris 
entenem que tot esport requereix d’un 
gran compromís, sacrifici i moltes hores 
de dedicació sigui quin sigui el seu nivell.

Quins són els èxits/triomfs que 
destacaríeu al llarg d’aquests anys? 
Al llarg de la vida del club hem aconseguit 
l’or a campionats de Barcelona, Catalunya, 
Espanya, medalles d’Europa, Copa 
d’Alemanya, i excel·lents classificacions als 
Mundials (2 vegades sisens). Tot això s’ha 
obtingut, principalment, en les modalitats 
de lliure, figures obligatòries i xous en totes 
les categories des d’aleví fins a sènior. 

Les victòries de la Carla Escrich i les altres 
patinadores són fruit tant del seu propi 
esforç com del Club. Com us sentiu? 

Amb molta alegria, feliç. La Carla Escrich, per 
exemple, ha estat molts anys picant pedra i 
hem estat al seu costat per ajudar-la a ella i 
a la resta d’esportistes. Arribar fins aquí no 
ha estat tasca gens fàcil. Ens hem trobat un 
munt d’obstacles que hem anat superant 
tots plegats, com a club. En aquest sentit, 
crec que és necessari fer un tribut a totes 
les patinadores del Club. El patinatge artístic 
és un esport individual i de grup, de molt 
treball, lluita, dedicació i de molta soledat. 
El club sempre ha d’estar vetllant per totes i 
tots. Les patinadores es juguen el treball de 
tota una temporada en 3 minuts d’actuació. 
No disposen d’altres oportunitats. Per això 
es mereixen tot el meu respecte i també 
el meu temps. S’aixequen amb el cap ben 
alt per tornar a començar de zero. És això 
el que em fa sentir més orgullós, l’esperit 
de superació dels nostres esportistes.
Com animaries als nens a que 
s’apuntessin a patinatge?
El percentatge de patinadors masculins és 
baix , com ho és a la resta del país. Des del 
club animem a tots els nens i nenes per igual, 
ja que els valors són els mateixos per a tots.

El Club atrau patinadores d’altres 
punts de la comarca? 
La majoria de les nostres patinadores són de 
Caldes d’Estrac i Sant Andreu de Llavaneres, 
fins i tot vénen d’altres pobles. Ja sigui per 
la professionalitat del nostre equip tècnic i 
administratiu com pel servei, la diversitat de 
modalitats, i també pels èxits de les nostres 
patinadores, el Club de Patinatge de Caldes 
d’Estrac ha anat guanyant popularitat a 
la comarca. En aquest sentit, m’agradaria 
destacar la bona feina de tot l’equip tècnic 
(entrenadors i monitors) i agrair el seus 
valors, treball i dedicació amb el Club.

Quantes hores i esforç dediqueu a la 
setmana perquè tot tiri endavant?
Sempre hi ha coses a fer. Com tot esport 
amateur requereix de moltes hores veient 
i analitzant com cobrir les necessitats 
que sol·liciten els esportistes del Club. 

En aquesta tasca els pares i mares estan 
totalment implicats i li dediquen de manera 
voluntària molt del seu temps lliure. Cal 
indicar que dins del patinatge artístic hi ha 
diferents modalitats i, per sort, en el nostre 
club incloem la majoria (lliure, escola, solo 
dance, grups de xou, inline). Compaginar tots 
aquests grups és una tasca molt complicada. 
Hem de coordinar l’horari i les instal·lacions 
que ens cedeix l’Ajuntament. Cal fer que 
les peces encaixin en aquest gran puzzle 
per donar servei a totes les nenes i nens.
Què és el que heu millorat al llarg dels anys? 
Al llarg dels més de 10 anys que portem 
com a club hem anat diversificant el 
servei, cosa que ens ha permès ser un 
club més inclusiu, integrador i familiar. 
Tots i totes són benvinguts a practicar 
el patinatge artístic. Destacaria que ara 
disposem d’un coordinador tècnic que 
estableix les bases del funcionament 
esportiu. Aquesta figura comporta millor 
organització i permet que cada cop més 
esportistes arribin als seus objectius.

Quina valoració fas de la feina 
feta al llarg dels anys?
Molt positiva. Sent un poble tan petit amb 
unes instal·lacions que tenen limitacions, 
el Club segueix creixent dia rere dia i 
aconseguint èxits sorprenents. Som un 
Club que sempre ha estat present per 
tot el món i portant el nom de Caldes 
d’Estrac amb orgull a tots els racons 
del món possibles com Eslovènia, Itàlia, 
Alemanya, França, Portugal, Xina…

Com veu el Club el futur del 
patinatge a Caldes d’Estrac?
El nostre objectiu principal és mantenir els 
nivells de professionalitat i èxits esportius 
que anem aconseguint any rere any i superar-
los. Aquest és el repte que ens marquem 
des de la Junta Directiva. El patinatge 
artístic a Caldes d’Estrac té recorregut per 
a molts anys més ja que s’està creant una 
base sòlida gràcies a les esportistes com la 
Carla, Marina, Mònica, Ainara, Laia, Joana, 
Raquel, Paula, Judit, Meritxell, Martina, 
Mireia, Naiara, Mariona, Isona… i la resta de 
patinadores i tècnics  del Club de Patinatge. 
Però abans de res, el nostre repte ara 
és finalitzar l’actual temporada plena de 
grans resultats esportius amb el Mundial 
de Patinatge que se celebrarà a França i 
on Caldes d’Estrac estarà representada 
per la Carla Escrich. Amb la medalla de 
bronze al Campionat Europeu i la primera 
posició en el campionat espanyol i català, la 
Carla està escrivint una nova pàgina en la 
història del Club. N’estem molt orgullosos.

Eduard Casals, president del Club de Patinatge de Caldes d’Estrac


