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Entrats ja en la tardor, deixem enrere aquell Caldes estiuenc amb més moviment i trànsit 
de persones per a convertir-nos en el Caldes amb d’altres encants i més tranquil. Hem tingut 
una temporada turística d’estiu més bona que la de l’any passat però encara molt marcada 
per les restriccions per la Covid.
Recordarem com vam gaudir de la fira Carpe Birrem i del Festival Poesia i + de la Fundació 
Palau, així com després de dos anys, de la nostra Festa major de la qual trobareu un bon re-
cull de fotografies en les properes pàgines. No ha estat una Festa Major com la que estàvem 
acostumats i la majoria volíem, a causa de les limitacions de la pandèmia, però donades les 
circumstàncies, vam quedar contents amb el resultat, l’acollida que va tenir, així com per l’alt 
grau de civisme i responsabilitat mostrada per vilatans i visitants.
Actituds que contraposen amb l’incivisme d’alguns que no es preocupen per exemple de 
mantenir neta la via pública, o bé amb l’abocament incontrolat de deixalles o no recollint els 
excrements de gossos. En aquest sentit, recentment hem actualitzat l’ordenança de convi-
vència ciutadana, que es suma a l’anteriorment modificada ordenança de gestió de residus, i 
que recull normes de convivència, i també permetrà perseguir i sancionar conductes imprò-
pies o inadequades. Destacar també que estem instal·lant noves càmeres de videovigilància, 
que a part de millorar la seguretat ciutadana, ens ajudaran a poder identificar infraccions i 
infractors.
En aquest butlletí hem volgut destacar la recent contractació del projecte tècnic previ per a 
les obres de remodelació del Consultori de Caldes, amb l’objectiu que pugui reobrir les portes 
tan aviat sigui possible l’any vinent. És una prioritat de l’equip de govern accelerar aquest 
assumpte, ja que no és suficient que recentment s’hagi acostat l’atenció primària al consultori 
de Montalpark, tot i que ho celebrem i és un pas endavant.
També es fa un resum de les obres en curs i algunes de les millores en la via pública i equi-
paments des de la darrera publicació de la revista. Aquestes actuacions tan necessàries, a la 
vegada porten associades molèsties mentre s’executen, i per això, agraïm la vostra compren-
sió i paciència tant per les obres que estan en marxa com per les que preveiem iniciar aviat.
Us donem detalls dels treballs de millora a les Escales del Fondo i d’arranjament del carrer 
Pins d’en Salvà, la renovació la xarxa de clavegueram i d’aigua potable del carrer Sant Pere, 
la reparació de la tarima de fusta del passeig dels Anglesos o els treballs d’arranjament del 
mur al Parc de Can Muntanyà.
Com és habitual, a la secció de l’apunt econòmic, podreu veure com seguim reduint l’endeuta-
ment i ens felicitem d’haver pogut refinançar recentment el crèdit contret el 2012 per deutes 
amb proveïdors, i del que queden pendents gairebé un milió d’euros. D’haver de pagar-los en 
els següents dos anys, que hagués estat catastròfic per a les finances del consistori, passarem 
a pagar-los en 7 anys i sense interessos. Aquest crèdit suposarà ara uns 140.000 € anuals a 
afegir als altres crèdits existents i, tot i el que facilita aquest refinançament, cal destacar el 
gran esforç que requereix i la complicació per quadrar els pressupostos municipals.
Immersos en la preparació del pressupost del 2022, farem mans i mànigues per seguir donant 
els serveis que necessitem i fent les millores en la via pública i equipaments municipals, amb 
els ingressos propis, subvencions i petits nous crèdits sense interessos amb la Diputació, i 
sense deixar de reduir l’endeutament.
Felicitem un cop més tota la gent gran, amb els que fa ben poc vam celebrar el dia interna-
cional en el seu honor.
Us convidem a participar dels cursos i tallers que estem organitzant i també de les diferents 
activitats de la nostra agenda cultural que us recomanem seguiu consultant a la web muni-
cipal.
A la contraportada hem volgut fer un petit homenatge al recentment desaparegut Sr. Ruiz i 
els seus “caballitos” que segueixen sent un emblema del Parc Joan Maragall per al gaudi de 
fills, mares i pares.
Per acabar, us animem a col·laborar amb els reis d’Orient, que un any més agrairan tota l’ajuda 
que els puguem donar. Que tingueu un bon hivern!

L’equip de govern
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– eltemadelmes

A mitjans del mes d’octubre, el Servei 
d’Atenció Primària del Barcelonès Nord i 
Maresme va anunciar la reobertura del 
Consultori Local de Montaltparc a Sant Vi-
cenç de Montalt. Com el de Caldes d’Es-
trac, el consultori santvicentí va haver 
de tancar amb l’esclat de la pandèmia. 
No obstant això, com les instal·lacions 
complien, sense necessitat d’obres, amb 
els nous requisits establerts pel Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya per a la contenció de la Covid-19, 
va poder reobrir amb normalitat el passat 
dimecres 20 d’octubre. Malauradament, 
el consultori caldenc no va poder reobrir 
perquè no complia amb els nous requisits 
exigits per les autoritats sanitàries sobre 
els espais mínims necessaris per a res-

Els veïns i les veïnes de Caldes d’Estrac poden visitar-se al 
Consultori Local de Montaltparc a Sant Vicenç de Montalt

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha encarregat el 
projecte tècnic necessari 
per a l’execució de les obres 
que permetin remodelar i 
ampliar l’actual consultori 
del municipi, com exigeixen 
les autoritats sanitàries per a 
permetre la seva reobertura

Les àrees de Salut i 
Alcaldia de l’Ajuntament 
han mantingut nombroses 
converses amb representants 
del Departament de 
Salut per a accelerar la 
reobertura del consultori 

Inicialment, s’espera que els 
treballs puguin començar 
l’any 2022, després de la 
licitació necessària i un cop 
acabat el projecte tècnic, 
i que finalitzin durant 
el mateix any 2022

pectar les distàncies de seguretat inter-
personals. Així doncs, des del passat di-
mecres 20 d’octubre, els veïns i les veïnes 
de Caldes d’Estrac poden visitar-se amb 
professionals de Medicina de Família i In-
fermeria al Consultori Local de Montalt-
parc, que es troba carrer del Mediterrani, 
número 4-8, de Sant Vicenç de Montalt.
Durant els darrers mesos, les àrees de 
Salut i Alcaldia de l’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac han mantingut nombroses 
converses amb representants del Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya per a accelerar la reobertura del 
consultori caldenc, així com per a aconse-
guir un acostament del servei a la pobla-
ció. Amb aquest objectiu, des dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac, s’ha treballat per encarregar el pro-
jecte tècnic necessari per a l’execució de 
les obres que permetin remodelar i am-

pliar el consultori actual, situat a la planta 
baixa del consistori. De manera insistent, 
durant les darreres setmanes, les àrees 
de Salut i Alcaldia de l’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac han recordat al Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya la 
necessitat de disposar dels requisits i de 
les especificacions tècniques definitives 
per a poder iniciar des del consistori cal-
denc aquest important projecte tècnic pel 
futur del municipi.
En aquest sentit, es preveu que tant el 
projecte tècnic com les obres del con-
sultori siguin finançades amb part de la 
subvenció del Pla General d’Inversions 
2020-2023. Inicialment, s’espera que els 
treballs puguin començar l’any 2022, des-
prés de la licitació necessària i un cop 
acabat el projecte tècnic. Així mateix, es 
preveu que les obres finalitzin durant el 
mateix any 2022.
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actualitat urbanisme ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El passat dimecres 1 de setembre, l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va iniciar els treballs de renovació de la xarxa de cla-
vegueram i d’aigua potable del carrer Sant Pere del 
municipi. Segons el programa de treball i la planificació 
de les actuacions a desenvolupar, les obres s’allargaran 
previsiblement fins al pròxim diumenge 31 d’octubre. 
L’objectiu és arranjar les instal·lacions del carrer Sant 
Pere, que es troben en molt mal estat, i acabar amb els 
talls constants de subministrament i les molèsties que 
pateixen els veïns i les veïnes de la zona.
Prèviament, el consistori va demanar una subvenció 
a la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya, per millorar la xarxa de 
clavegueram i d’aigua potable del carrer caldenc. Un cop 
fet tots els tràmits administratius i jurídics necessaris, a principis 
del mes de setembre, van començar les obres de millora. Des 
de l’Ajuntament, es demana disculpes per les afectacions que 
l’actuació pot tenir en el dia a dia dels veïns i les veïnes de la 
zona i alhora s’avança que, a més d’aquesta intervenció molt 

L’Ajuntament renova la xarxa 
de clavegueram i d’aigua 
potable del carrer Sant Pere

Les obres van començar l’1 de setembre 
i s’allargaran fins al 31 d’octubre

A principis del mes d’octu-
bre, l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va iniciar les obres 
de millora del carrer Pins d’en 
Salvà. Durant aquestes set-
manes, el consistori treballa 
en l’arranjament del ferm de 
la vorera de la via, que es 
troba molt malmesa, amb la 
voluntat de garantir el despla-
çament de les persones via-
nants de manera més segura, 
còmode i accessible.
Els treballs es porten a ter-
me de dilluns a divendres, 
entre les 8 i les 21 hores, i els 
dissabtes, entre les 9 i les 14 
hores, quedant exempts els 
diumenges i els dies festius. 
Des de l’Ajuntament, es de-
mana disculpes per les afec-
tacions que l’actuació pot te-
nir en el dia a dia dels veïns i 
les veïnes.

Continuen els treballs d’arranjament 
del carrer Pins d’en Salvà

L’actuació busca 
convertir el carrer 
en una via més 
segura i còmoda 
pels veïns i veïnes

prioritària, conjuntament amb l’empresa concessionària, s’està 
treballant en un projecte a llarg termini de millora de la xarxa 
de clavegueram i d’aigua potable del conjunt del municipi que 
s’anirà desenvolupant durant els pròxims anys.
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Es restringeix l’accés del trànsit 
rodat al carrer de l’Església

Actualment, només poden 
accedir-hi les persones 
vianants i els vehicles 
autoritzats com els serveis 
d’emergències i els cossos 
de seguretat i els veïns 
i les veïnes del carrer

actualitat via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha res-
tringit l’accés del trànsit rodat al carrer de 
l’Església a causa del mal estat de la via, 
que es troba en alguns dels seus punts 
en risc d’esfondrament. A mitjans de 
juliol, l’alcalde Òscar Baró, el regidor de 
Serveis Urbans, Joan Baró, i els respon-
sables d’Agbar, empresa concessionària 
que gestiona el servei d’aigua potable 

del municipi, van reunir-se per abordar 
les darreres fuites d’aigua i estudiar l’es-
tat general de la xarxa del municipi.
Durant la trobada, ambdues parts van 
decidir que el carrer de l’Església era un 
dels punts més malmesos i on calia por-
tar a terme una actuació de forma més 
prioritària. A l’espera d’acabar d’acordar 
les mesures definitives i amb la volun-
tat de preservar la seguretat i el ben-
estar dels caldencs i les caldenques, el 
consistori va decidir momentàniament 
restringir l’accés del trànsit rodat al car-
rer de l’Església. Actualment, únicament 
s’hi pot accedir a peu o en cas de ser un 
dels vehicles autoritzats com els serveis 
d’emergències i els cossos de seguretat i 
els veïns i les veïnes del mateix carrer. No 
obstant això, l’Ajuntament demana màxi-
ma precaució a tota la població.

Aquest estiu, van finalitzar els treballs 
de reparació i millora del mur que va cau-
re al camí principal del Parc de Can Mun-
tanyà. A mitjans del mes de març, uns 
treballs d’enderroc a la part de darrere de 
la parcel·la que acull la Fundació Palau, en 
concret, a l’espai conegut popularment 
com ‘el Pati de les Monges’, van provo-
car l’esllavissada d’una part important del 
mur de l’espai natural. Durant els darrers 
mesos, es va treballar en l’arranjament 
de la paret, que d’acord amb la legislació 
vigent va assumir l’empresa encarregada 
de les obres a la Fundació Palau.
Paral·lelament, l’Ajuntament va col·locar 
una tanca al voltant de l’espai que la bri-
gada municipal disposa a la part de dalt 
del recinte per a guardar contenidors, res-
tes de poda i materials diversos. A més, 
es va aprofitar l’actuació per a netejar i 
endreçar l’espai. Així mateix, el consistori 
va instal·lar papereres noves i va continuar 
amb els treballs de neteja i manteniment 
del pulmó verd del poble.

El consistori 
impulsa noves 
actuacions de 
millora al Parc de 
Can Muntanyà

També, a mitjans del mes d’agost, l’Ajun-
tament va obrir la porta de dalt del Parc 
de Can Muntanyà després de realitzar 
alguns treballs de sanejament, neteja i 
arranjament de la zona. En aquest sentit, 
la porta de dalt seguirà el mateix horari 
que la porta de baix. Així doncs, a l’hi-
vern, entre els mesos d’octubre i abril, els 
dos accessos restaran oberts de dilluns a 
diumenge de 9 a 18 hores.

Recentment, s’ha arranjat 
el mur malmès del camí 
principal, s’ha col·locat 
una tanca a l’esplanada de 
dalt de l’espai natural, on 
es guarden contenidors, 
restes de poda i materials 
diversos de la brigada 
municipal, i s’han instal·lat 
papereres noves al recinte

5
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actualitat via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En resposta a una llarga demanda veï-
nal, l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac ha portat a terme re-
centment unes tasques d’arranjament 
de les Escales del Fondo. Els treballs han 
consistit a reparar tots els esglaons mal-
mesos, que amb el pas de temps s’havi-
en anat buidant de sorra i alguns d’ells 
quedaven molt elevats. Així mateix, en 
alguns trams, s’han habilitat esglaons 
nous per tal de millorar l’accessibilitat i 
els desplaçaments dels veïns i les veïnes.

L’Ajuntament 
realitza uns 
treballs de 
millora a les 
Escales del 
Fondo

El consistori ha reparat els 
esglaons malmesos i ha 
habilitat de nous per millorar 
l’accessibilitat i la mobilitat 
dels veïns i les veïnes de 
la zona alta del municipi

A finals de juliol, van finalitzar els tre-
balls d’arranjament de la tarima de fusta 
del Passeig dels Anglesos, a la Platja dels 
Tres Micos. La superfície, instal·lada fa 
molts anys, es trobava molt malmesa en 
alguns dels seus punts. Inicialment, la vo-
luntat municipal era canviar-la completa-
ment, però l’actuació tenia un cost aproxi-
mat de 100.000 euros. Per aquest motiu, 
es va optar per fer una reparació d’urgèn-
cia el més ràpid possible per adequar la 
zona per al gaudí de veïns i estiuejants.
Tot i que cada any es fa un tractament 
de manteniment per a combatre la humi-
tat, ja que la tarima es troba al costat del 
mar, aquest estiu, l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va anar més enllà. Durant un pa-
rell de setmanes, es va portar a terme 

Es repara la tarima de fusta del Passeig dels Anglesos
Aquest estiu, s’ha portat a 
terme una primera actuació 
de millora de l’espai i s’han 
arranjat els taulons que es 
trobaven més malmesos

una primera actuació de millora de l’es-
pai i es van substituir els taulons que es 
trobaven més malmesos. Així mateix, el 

consistori caldenc ha anunciat que l’any 
vinent es realitzarà una segona interven-
ció per tal de reparar la part que falta.

Des de l’Àrea de Via Pública, s’avança que 
l’arranjament de les Escales del Fondo ha 
estat una primera acció de moltes que 
vindran per a condicionar la zona i millo-
rar la mobilitat al municipi.
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On s’han de 
dipositar les 
restes de poda?
L’Àrea de Via Pública de 
l’Ajuntament recorda que les 
restes de poda de les finques 
particulars que sobrepassin 
una bossa de trenta litres no 
es poden llençar als conte-
nidors i s’han de portar a la 
deixalleria de Sant Andreu 
de Llavaneres. A l’hivern, la 
deixalleria, que està ubicada 
al carrer Indústria número 36, 
obre de dimarts a dissabte, 
de 10 a 14 hores i de 16 a 19 
hores, i els diumenges, de 9 a 
14 hores. Per a més informa-
ció, es pot trucar al telèfon 93 
792 84 74.

Caldes d’Estrac intensifica 
la lluita contra l’incivisme

L’Ajuntament 
recorda a la 
ciutadania que 
disposa de moltes 
possibilitats al 
municipi per a fer 
una correcta gestió 
dels residus

Nova crida per una tinença responsable dels animals de companyia
La normativa municipal estableix que els gossos han d’anar 
sempre lligats amb una corretja i obliga les persones propietàries 
a recollir els excrements dels animals de la via pública

actualitat via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Malauradament, l’Ajunta-
ment de Caldes d’Estrac ha de 
tornar a alertar sobre l’aboca-
ment incontrolat de deixalles 
a la via pública. El consistori 
recorda que aquest tipus de 
pràctiques negligents tenen 
un impacte molt negatiu en la 
imatge de la vila i en el ben-
estar col·lectiu, podent arribar 
a provocar un problema greu 
de salubritat, de seguretat i 

mediambiental al municipi. De 
la mateixa manera, el consis-
tori destaca que l’incivisme té 
una important dimensió eco-
nòmica, ja que l’abocament 
improcedent de deixalles a la 
via pública comporta sempre 
l’assumpció de costos extra-
ordinaris per part de l’Ajunta-
ment, que finalment recauen 
en el conjunt de la població.
Davant d’aquesta situació, el 
consistori fa una crida a la im-
plicació dels caldencs i les cal-
denques i recorda que disposen 

A principis del mes de maig, 
l’Ajuntament va engegar una 
campanya de sensibilització al 
municipi per abordar la tinença 
responsable dels animals de 
companyia. Segons l’ordenan-
ça municipal, els gossos han 
d’anar sempre lligats amb una 
corretja i han de portar una pla-
ca identificadora amb el nom 
de l’animal i les dades de con-
tacte de la persona propietària. 
Així mateix, l’animal ha de por-
tar un microxip homologat i ha 
d’estar inscrit al registre censal 
municipal, en el termini màxim 
de tres mesos des del seu nai-
xement o de trenta dies a partir 
de l’arribada de l’animal o del 
canvi de residència. L’ordenan-
ça municipal també estableix 
que queda prohibit l’accés dels 
animals a les platges del terme 
municipal de Caldes d’Estrac i 
als parcs infantils.
Pel que fa a les deposicions, 
la normativa municipal obliga 
les persones propietàries a re-
collir els excrements dels ani-
mals de la via pública i dipo-

sitar-los higiènicament, amb 
bosses o altres embolcalls im-
permeables, als contenidors 
de rebuig. En aquest sentit, 
l’ordenança municipal esta-
bleix un seguit de sancions 
que poden anar dels 100 als 
400 euros en cas d’incompli-
ment d’aquestes normes. En 
el cas de reincidir, les multes 
poden arribar als 2.000 euros.

cada dimarts d’un servei gratuït 
de recollida porta a porta de vo-
luminosos i andròmines. Per a 
fer-ne ús, només cal demanar 
cita prèvia trucant al telèfon 93 
791 00 05 o enviant un correu 
electrònic a cdst.oac@calde-
tes.cat, abans del dilluns, a les 
14 hores. En el moment de sol-
licitar el servei, la persona ha 
d’informar del nom, cognoms 

i adreça on s’ha de fer la re-
collida, així com avançar quins 
mobles s’han de recollir. No 
obstant això, cal recordar que 
es tracta d’un servei per a dei-
xar voluminosos puntualment, 
mai per a aprofitar i buidar un 
pis sencer, runes d’obres ni al-
tres residus no procedents. En 
aquests casos, cal utilitzar la 
deixalleria.
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actualitat medi ambient ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A més d’adequar la norma 
als nous temps, l’adaptació 
introdueix la prohibició 
de difondre qualsevol 
tipus de publicitat sobre 
cases d’apostes i jocs 
en línia al municipi

actualitat comunicació –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El passat dilluns 26 de juliol, el Ple mu-
nicipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
va aprovar per unanimitat la modificació 
de l’Ordenança de Convivència Ciutadana. 
Un dels principals motius ha estat l’ade-
quació de la norma als nous temps, ja que 
la darrera modificació de l’ordenança da-
tava de l’any 1999. Alguns dels canvis fets 
s’han centrat en la forma, com, per exem-
ple, l’actualització de la pesseta a l’euro o 
en la introducció de la comunicació elec-
trònica entre els veïns i el consistori.

S’actualitza l’Ordenança de Convivència Ciutadana

Així mateix, l’adaptació de l’Ordenan-
ça de Convivència Ciutadana conté una 
important novetat. La norma introdueix 
al terme municipal de Caldes d’Estrac la 
prohibició de difondre qualsevol tipus de 
publicitat sobre cases d’apostes i jocs en 
línia (adhesius, pancartes, rètols, car-
tells, banderoles, fulletons, etc.). L’ob-

jectiu és combatre l’addicció al joc, que 
afecta, cada cop, persones més joves. 
Segons els estudis, actualment la mitja-
na d’edat a l’Estat espanyol se situa en 
els 19 anys d’edat. De la mateixa mane-
ra, l’Ordenança de Convivència Ciutada-
na prohibeix qualsevol tipus de publicitat 
racista, sexista, feixista, masclista, lgtbi-
fòbica i xenòfoba al municipi.

Caldes pels Animals 
demana denunciar el 
maltractament animal

L’entitat reclama més conscienciació, respecte 
i atenció per part del conjunt de la ciutadania 
i recorda la importància d’esterilitzar i 
identificar els animals de companyia

L’entitat local Caldes pels Animals fa una crida a denunciar el 
maltractament animal. L’associació explica que, fa unes setma-
nes, la brigada municipal va trobar uns gatets dins d’una bossa 
a un contenidor. Tots estaven morts, menys un. En Hero, com 
l’han batejat els membres de l’entitat, va estar hospitalitzat 
molts dies i actualment es troba a una casa d’acollida, intentant 
recuperar-se. Malauradament, l’associació denuncia que casos 
com el d’en Hero no són excepcionals i demana més conscien-
ciació, respecte i atenció per part del conjunt de la ciutadania.

Així mateix, l’entitat Caldes pels Animals insisteix en la im-
portància d’esterilitzar i identificar els animals de companyia. 
D’aquesta manera, si es perden, és molt més fàcil localitzar a 
les seves famílies. L’associació també recorda que les colònies 
de gats de carrer estan controlades per persones autoritzades 
que s’encarreguen de donar menjar i supervisar la salut dels 
gats. En aquest sentit, l’entitat comenta que les persones vo-
luntàries sovint es troben restes de menjar que els veïns i les 
veïnes deixen als animals, alerta que aquestes accions poden 
provocar un problema de salubritat pública i explica que donar 
menjar per lliure i sobrealimentar les colònies fa que els gats 
estiguin menys sans i menys àgils, fent que no puguin fugir tan 
ràpidament dels perills.

Les persones que vulguin col·laborar 
amb l’associació ho poden fer 

a caldespelsanimals.com
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actualitat gent gran –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prop d’una quinzena de persones van participar en la 
proposta que es va portar a terme durant els mesos 
de juny i juliol al Casal d’Avis del municipi

Bona acollida del taller per a majors 
de 60 anys sobre el telèfon mòbil

A principis d’estiu, catorze persones majors de 60 anys es van endinsar en el món de 
les noves tecnologies. L’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb la 
col·laboració de Joan Purtí, va organitzar un taller sobre l’ús del telèfon mòbil al Casal 
d’Avis. En total, van ser quatre jornades d’una hora i mitja de durada, on els avis i les 
àvies van descobrir noves funcionalitats i van posar en pràctica coneixements i con-
sells per a aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix el telèfon mòbil. D’acord amb 
les mesures establertes per les autoritats sanitàries per a fer front a la pandèmia i per 
tal d’oferir una atenció individualitzada i personalitzada, es va dividir a les persones 
participants en dos grups. Un cop finalitzat el taller, els avis i les àvies van celebrar la 
realització de la proposta i van demanar repetir-la més endavant per tal de poder anar 
interioritzant els conceptes i continuar practicant.

L’Àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac, amb la col·laboració de 
l’Associació del Casal de la 
Gent Gran de Caldes d’Estrac, 
ha impulsat una nova proposta 
per a les persones majors de 
60 anys del municipi. Aquest 
cop, el consistori ha apostat 
per a programar un taller de 

La proposta, que 
actualment compta 
amb vuit persones 
participants, 
s’ofereix tots els 
divendres, de 10 a 
12 hores, al Casal 
de la Gent Gran

En marxa 
un taller de 
memòria 
per a majors 
de 60 anys

Des del passat dijous 8 de juliol i fins al mes de desembre, 
l’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac tor-
narà a oferir el taller de gimnàstica conscient a la Fabriqueta 
que es va haver d’aturar a causa de la crisi sociosanitària 
derivada de la pandèmia de la Covid-19. La iniciativa, que 
compta amb la col·laboració de Jon Ayúcar i s’imparteix tots 
els dijous, busca promoure l’adopció d’hàbits saludables en-
tre les persones majors de 60 anys del municipi. En total, 
una dotzena de veïns i veïnes treballen setmanalment les 
articulacions, la musculatura i el cos amb moviments lents i 
suaus. Com en el cas del taller sobre l’ús del telèfon mòbil i 
d’acord amb les mesures establertes per les autoritats sani-
tàries, s’han dividit les persones participants en dos grups. 
El primer grup assisteix de 9.30 a 10.30 hores i el segon, de 
10.45 a 11.45 hores. Actualment, el taller de gimnàstica cons-
cient encara disposa d’algunes places disponibles. Les per-
sones interessades poden apuntar-se enviant un correu a 
oac@caldetes.cat o trucant al telèfon 93 791 00 05.

Una dotzena de persones 
participen en el taller de 
gimnàstica conscient

A principis del mes de juliol, l’Àrea de Gent 
Gran va tornar a donar el tret de sortida 
a la proposta dissenyada especialment 
per a persones majors de 60 anys

memòria. Les sessions, que 
van començar el passat diven-
dres 8 d’octubre i s’allargaran 
fins al pròxim divendres 17 de 
desembre, les condueix el psi-
còleg Francesc Fossas al Casal 
de la Gent Gran. Actualment, 
el grup compta amb vuit per-
sones participants, que tots 
els divendres, de 10 a 12 hores, 
descobreixen activitats, jocs i 
dinàmiques d’estimulació cog-
nitiva amb l’objectiu d’exerci-
tar la memòria. Així mateix, el 
taller vol afavorir un espai de 
trobada i confiança, on expli-
car les dificultats de memòria, 
normalitzar la seva pèrdua i 
parlar de l’angoixa que pot 
provocar. Els experts recorden 
que a partir dels 50 anys el 
cervell, com la resta d’òrgans 
del cos humà, comença a patir 
un deteriorament i calen eines 
i recursos perquè aquest sigui 
el més progressiu i lent possi-
ble. A hores d’ara, el taller de 
memòria encara disposa d’al-
gunes places disponibles. Les 
persones interessades poden 
apuntar-se a través del web 
municipal o a l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania.
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actualitat gent gran –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Caldes d’Estrac commemora el Dia 
Internacional de la Gent Gran

L’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va 
homenatjar els avis i les àvies del municipi per ser un exemple 
d’esforç, entrega i superació per a la resta de veïns i veïnes

Amb motiu del Dia Internacional de la 
Gent Gran, el passat divendres 1 d’octu-
bre, a primera hora del matí, les tres re-
sidències del municipi van rebre safates 
plenes de pastes calentes i sucs per als 
prop de cent avis i àvies que hi viuen. Tot 
seguit, l’alcalde Òscar Baró, la regidora de 
Gent Gran, Laura Aloy, i la tècnica de Gent 
Gran, Mery Cruz, van visitar dues de les 
tres residències per a compartir una boni-
ca estona amb la gent gran del municipi i 

El municipi gaudeix d’una jornada 
d’escacs i dominó intergeneracional

Per primer cop, les àrees de Gent Gran i 
Joventut van coorganitzar la divertida activitat 
amb l’objectiu de crear un espai de trobada i 
coneixença entre les diferents generacions

A mitjans del mes de juliol, les àrees de Gent Gran i Joventut de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac van impulsar un bonic vespre d’es-
cacs i dominó a la plaça del Lledoner, al costat de la Fundació Palau. 
L’engrescadora proposta, dissenyada especialment pels nois i les no-
ies del municipi i pels avis i les àvies del poble, estava oberta a tot-
hom qui volgués participar. L’objectiu era afavorir un espai de trobada 
i coneixença entre les diferents generacions. Prop d’una quinzena de 
caldencs i caldenques es van sumar a la iniciativa i van compartir una 
agradable tarda d’estiu jugant a escacs, dominó i altres jocs de tota la 
vida. Per tal de fer front a la pandèmia i garantir el benestar de totes 
les persones participants, es va seguir en tot moment un estricte 
protocol de prevenció i higiene.

El Casal d’Avis torna a 
obrir les seves portes
L’equipament obre de dilluns a dissabte, de 
16 a 20 hores, i els diumenges resta tancat

Després de l’obligat tancament provocat per l’emergència 
sanitària derivada de la Covid-19, a principis del mes de 
juliol, el Casal d’Avis de Caldes d’Estrac va reprendre l’ac-
tivitat. A poc a poc, l’associació de jubilats i pensionistes 
de la tercera edat de Caldes d’Estrac, amb el suport de 
l’Àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
ha anat programant tallers, cursos i dinàmiques. De mo-
ment, l’equipament municipal obre de dilluns a dissabte, 
de 16 a 20 hores, i els diumenges resta tancat. Des de 
la direcció del Casal d’Avis, s’informa que l’espai compta 
amb un estricte protocol de prevenció i seguretat per a 
garantir el benestar i el gaudi dels avis i les àvies.

conèixer de primera mà les seves inquie-
tuds i necessitats, així com per a recordar 
anècdotes, històries i vivències. Per tal 
de complir amb les recomanacions de les 
autoritats sanitàries, les trobades es van 
fer davant dels centres.
A les 11 hores, la Plaça del Lledoner va 
acollir una nova jornada d’escacs i domi-
nó. Una desena de persones es van sumar 
a l’engrescadora iniciativa i van passar una 
gran estona sota l’ombra dels arbres ju-
gant als jocs de tota la vida. A continuació, 
a les 18.30 hores, una seixantena de perso-
nes van gaudir de la representació del mu-
sical ‘Les històries de l’avi Josep’ a càrrec 
de Mateu Peramiquel i Mar Puig a la Sala 
Cultural de l’Ajuntament. Van ser noranta 
minuts plens d’emocions i sentiments que 
van fer somriure a les persones assistents 
i que van deixar missatges inesborrables 
com la importància d’escoltar i de dedicar 
temps i atenció als avis i les àvies.
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Les formacions, que són de nivell iniciació 
i bàsic, s’impartiran tots els dimecres fins 
a mitjans del mes de desembre

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

Pensada per a infants d’1 a 3 anys, la nova iniciativa 
s’ofereix els dimarts i els divendres dels mesos d’octubre 
i de novembre, de 18 a 19 hores, a la Sala Cultural

L’Ajuntament posa en marxa un 
taller de música per a les famílies

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

Les àrees d’Ensenyament i de Cultura de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de CALDERART i de la Diputació de Barcelona, han engegat una 
nova activitat per a les famílies del municipi. L’objectiu és apropar la música 
als més menuts i utilitzar-la com a eina per a ensenyar-los a relacionar-se, a 
compartir i a jugar. Segons les persones expertes, les cançons, les danses i els 
jocs de moviment organitzats de manera col·lectiva acceleren enormement el 
desenvolupament de les capacitats dels infants i alhora permeten aprofundir 
en la relació afectiva de les famílies.
Durant els mesos d’octubre i de novembre, la Sala Cultural acull la nova iniciativa 
que s’ofereix els dimarts i els divendres, de 18 a 19 hores. Pel que fa al funciona-
ment, s’ha distribuït els infants en dos grups. El primer grup, pensat per a infants 
d’1 a 2 anys, es va reunir el dimarts 26 d’octubre i ho tornarà a fer els dimarts 2, 9 
i 16 de novembre. El segon grup, pensat per a infants de 2 a 3 anys, es va trobar 
el divendres 29 d’octubre i ho tornarà a fer els divendres 5, 12 i 19 de novembre.

L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb el su-
port de la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa nous cursos de 
català per a persones residents al municipi. En total, una vintena de 
caldencs i caldenques hi participen. Les formacions van començar el 
passat dimecres 29 de setembre i s’allargaran fins al pròxim dimecres 
22 de desembre. Enguany, el consistori ha programat dos nivells dife-
rents. D’una banda, s’ofereix el nivell iniciació, que s’imparteix tots els 
dimecres de 18 a 19.30 hores i on l’alumnat descobreix per primer cop 

Una vintena de persones 
participen en els nous 
cursos de català

la llengua catalana. D’altra banda, s’impulsa el nivell 
bàsic, que s’imparteix tots els dimecres de 19.30 a 21 
hores i on les persones participants ja compten amb 
uns coneixements previs. En definitiva, la iniciativa té 
com a objectiu ajudar a l’alumnat a parlar i escriure 
en català amb fluïdesa i correcció.
Actualment, els cursos de català encara disposen 
d’algunes places disponibles. Les persones interessa-
des poden sol·licitar informació, recollir les sol·licituds 
i tramitar la inscripció a l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania. També, la poden realitzar a través del web 
municipal. Així mateix, poden escriure un correu a 
cdst.serveissocials@caldetes.cat i l’Àrea d’Acció So-
cial resoldrà tots els dubtes.
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actualitat ensenyament –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Caldes d’Estrac 
dona la 
benvinguda 
al curs escolar 
2021-2022

Els infants caldencs van 
tornar a les aules amb 
moltes ganes i il·lusió 
per retrobar-se amb els 
companys i encetar un nou 
curs escolar ple de nous 
coneixements i experiències

L’Ajuntament va portar a 
terme diverses actuacions 
de millora, manteniment i 
neteja als centres educatius 
amb l’objectiu d’adequar 
les instal·lacions abans de 
l’arribada dels infants

El passat dilluns 13 de setembre, els in-
fants caldencs van retornar a les aules, 
donant el tret de sortida al curs escolar 
2021-2022. En total, 26 petits i petites van 
donar la benvinguda al nou curs a la llar 
d’infants municipal. Pel que fa a l’Escola 
Sagrada Família, el curs 2021-2022 va ini-
ciar-se amb 145 alumnes, 35 a infantil i 110 
a primària. A les 11 hores, l’equip directiu i 
el professorat de l’escola va rebre l’alum-
nat, oferint una atenció especial als nous 
alumnes i al grup de sisè que enguany ini-

El passat curs escolar, les dones van ser l’eix vertebrador del projecte anual de l’Es-
cola Sagrada Família. Sota el nom ‘Dones que han canviat el món’, els nens i les nenes 
de tots els cursos van endinsar-se en la història per descobrir grans dones capdavan-
teres en els seus respectius àmbits. Cleopatra, Rosa Parks, Coco Chanel, Lynn Hill, Joana 
d’Arc o Valentina Tereshkova van ser algunes de les dones estudiades. A principis de 
curs, cada classe va escollir una dona referent i un cop cercada tota la informació, els 
infants van presentar-la a la resta de companys i companyes.
Així mateix, es va decidir renovar el mural del pati de l’escola i es va demanar a les 
noies de 5è i 6è de Primària que dibuixessin la dona escollida de cada classe. Un cop fet 
l’esbós, es va passar a mida real. El resultat va ser una bonica pintada col·laborativa, on 
va participar tota l’escola, amb un únic objectiu: donar visibilitat a les dones i a la seva 
empenta per canviar el món.

Les dones protagonitzen el nou mural de l’Escola Sagrada Família

En el marc del projecte 
anual ‘Dones que han 
canviat el món’ impulsat pel 
centre educatiu, l’alumnat 
caldenc va representar 
dones referents de la 
història al pati de l’escola

ciava el seu últim curs al centre educatiu. 
Tot seguit, els nens i les nenes voluntà-
riament van compartir allò que espera-
ven del nou curs i van col·locar els seus 
desitjos a l’entrada del centre. L’endemà, 
dimarts 14 de setembre, l’AMPA de l’esco-
la va portar esmorzar per a tot l’alumnat.
Prèviament, l’Ajuntament va portar a ter-
me diverses actuacions de millora, man-
teniment i neteja als centres educatius 
amb l’objectiu d’adequar les instal·lacions 
abans de l’arribada dels infants. A l’Escola 
Sagrada Família, es van arranjar els sos-

tres i es va millorar la il·luminació de qua-
tre aules, de la zona de davant de conser-
geria i dels lavabos. També, es van pintar 
les escales i es van reparar els desaigües. 
Així mateix, es va millorar la instal·lació 
de rec i es van retirar atzavares perillo-
ses. Pel que fa a la llar d’infants, es van 
realitzar diferents treballs de manteni-
ment i neteja dels espais.
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Moltes de les 
propostes 
van exhaurir 
les localitats 
disponibles, fent 
gaudir a un públic 
amb moltes ganes 
d’envoltar-se de 
poesia, música i 
arts escèniques

La setzena 
edició del 
Festival 
Poesia i + 
s’acomiada 
a Caldes 
d’Estrac

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

Vols col·laborar amb la 
rebuda de Ses Majestats 
Reis Mags d’Orient?
La Comissió de Reis de Caldes d’Estrac comen-
ça a treballar per a organitzar la benvinguda de 
Ses Majestats Reis Mags d’Orient. Un any més, 
Melcior, Gaspar i Baltasar ens visitaran la nit del 
dimecres 5 de gener per a omplir d’il·lusions, 
somriures i regals el municipi. Com sempre, la 
Comissió de Reis vol que la rebuda sigui una ex-
periència màgica i acollidora i convida als veïns 
i les veïnes a participar-hi. Les persones que 
vulguin aportar el seu granet de sorra poden 
escriure un correu electrònic a cdst.cultura@
caldetes.cat o trucar al telèfon 93 791 00 05 i 
deixar les seves dades de contacte.

Es commemora el 81è 
aniversari de l’afusellament del 
president Lluís Companys
El passat divendres 15 d’octubre, a les 19 hores, representants de l’Ajun-
tament i entitats locals van fer la tradicional ofrena floral al monument del 
president Lluís Companys al municipi, que es troba davant del cementiri 
municipal. En nom d’Esquerra Republicana de Catalunya, hi van participar 
l’alcalde Òscar Baró, la regidora Laura Aloy i el regidor Freddy Freixas; en 
nom de Junts per Caldes, el regidor Joaquim Arnó i la regidora Elisabeth Se-
gura, i en nom de Gent d’Estrac, el regidor Albert Batlle. També, membres 
de l’entitat Arrels Cultura van formar part del sentit homenatge. Abans 
de cloure l’acte, totes les persones assistents van interpretar el Cant dels 
Segadors. Un any més, la trobada va homenatjar Lluís Companys, president 
de la Generalitat de Catalunya, que va ser afusellat per les tropes franquis-
tes el 15 d’octubre de 1940 al Castell de Montjuïc a Barcelona.

El passat juliol, Caldes d’Es-
trac va acollir les darreres 
propostes del Festival Poesia i 
+, impulsades per la Fundació 
Palau amb el suport de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac, la 
Diputació de Barcelona, la Ins-
titució de les Lletres Catalanes 
i la companyia Agbar. En total, 
una trentena d’artistes van 
visitar el municipi per com-
partir els seus engrescadors 
espectacles amb el públic. En 
tot moment, des del festival, 
es va seguir l’estricte protocol 

de prevenció i seguretat esta-
blert per les autoritats sanità-
ries: distància interpersonal, 
ús obligatori de la mascareta i 
limitació dels aforaments.
La programació, variada i 
adreçada especialment a un 
públic jove, va comptar amb 
artistes consolidats, com Joan 
Miquel Oliver, Maria Arnal i 
Marcel Bagés o Pau Vallvé, i 
amb nous descobriments que 
van omplir d’aire fresc el festi-
val. Enguany, al municipi, l’es-
glésia de Santa Maria va es-
trenar-se com a espai acollint 
la poesia de la Laia Llobera i la 
música de Ferran Palau.
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actualitat cultura –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Caldes d’Estrac viu l’estiu
Els mesos de 
juny, juliol i agost, 
el municipi va 
acollir diferents 
propostes culturals 
que van fer gaudir 
als caldencs i les 
caldenques d’una 
de les èpoques més 
vibrants de l’any

A principis del mes de juny, 
l’Àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment de Caldes d’Estrac va 
presentar l’Agenda Cultural 
d’Estiu, una programació cul-
tural estiuenca, refrescant, 
plena de música i d’activitats 
a l’aire lliure per a gaudir els 
mesos de juny, juliol i agost al 
municipi. La inauguració de la 
5a edició de l’exposició ‘Petits 
Grans Artistes’ a la Funda-
ció Palau va donar el tret de 
sortida a les engrescadores 
propostes. Sota el fil conduc-
tor que l’art ho cura tot, l’ex-
posició compartia alguns dels 
treballs realitzats al llarg del 
curs per l’alumnat de l’Escola 
Sagrada Família. Uns dies des-
prés, una nova sessió del cicle 
‘Música al Parc’, organitzat per 
l’Associació Cultural Camí Ral 
39, amb Eltoni, Elpako & Elaitor 
va fer passar una gran estona 
als veïns i les veïnes. També, a 
finals del mes de juny, la Fla-
ma del Canigó va omplir de 
llum la Plaça de la Vila, on es 
va fer la lectura del manifest. 
El mes de juliol va arribar amb 
un taller de fotografia creativa 
impulsat per la Biblioteca Can 
Milans i amb la setzena edició 
del festival de Poesia i + de la 
mà de la Fundació Palau. Així 
mateix, Caldes d’Estrac va ce-
lebrar la festivitat de la Mare 
de Déu del Carme amb una 
missa solemne i una cantada 
d’havaneres amb el grup Son 
de l’Havana. A més, a finals 
del mes de juliol, l’Associació 
Cultural Camí Ral 39 va orga-
nitzar la V Trobada de Jazz i la 
Biblioteca Can Milans va oferir 
la primera sessió del cicle de 
contacontes ‘Contes SECRETS 

La segona  trobada del cicle de contacontes 
‘Contes SECRETS a llocs AMAGATS de Caldes’ 
es va viure a mitjans del mes d’agost de 
la mà de la Rosa Pou i l’Ingrid Domingo
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a llocs AMAGATS de Caldes’ a 
càrrec de Verònica Bas.
La segona trobada del cicle 
de contacontes ‘Contes SE-
CRETS a llocs AMAGATS de 
Caldes’ es va viure a mitjans 
del mes d’agost de la mà de 
la Rosa Pou i l’Ingrid Domingo. 
Uns dies després, la Bibliote-
ca Can Milans va impulsar el 
taller infantil ‘Crea el teu àl-
bum de fruites i verdures de 
temporada’ a càrrec de l’An-
na Nieto. Finalment, el mes 
d’agost es va acomiadar amb 
dues reeixides propostes, que 
van exhaurir totes les entra-
des disponibles. El dissabte 28 
d’agost, la Pèrgola del Parc de 
Can Muntanyà va acollir l’es-
pectacle ‘L’Home Orquestra’ 
interpretat per en Peyu i l’en-
demà, diumenge 29 d’agost, 
el Parc Joan Maragall va vibrar 
amb una cantada d’havaneres 
de la mà de Les Anxovetes.

La segona  trobada del cicle de contacontes 
‘Contes SECRETS a llocs AMAGATS de Caldes’ 
es va viure a mitjans del mes d’agost de 
la mà de la Rosa Pou i l’Ingrid Domingo
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La celebració popular va commemorar els 
801 anys d’història de la vila i va homenatjar 
la Creu Roja de Caldes d’Estrac, que porta 
gairebé 50 anys al servei del poble

Del dissabte 28 d’agost al dissabte 11 de setembre, el municipi 
va viure el moment més esperat de l’any: la Festa Major de 
Caldes d’Estrac. Com a conseqüència de les dificultats deriva-
des de l’emergència sanitària, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
va presentar una proposta senzilla, humil, íntima i petita, que 
no va comptar amb activitats molt significatives, però que va 
preveure iniciatives per a tots els públics. Així doncs, petits i 
grans van gaudir de tres setmanes plenes de divertides pro-
postes culturals per a totes les edats i gustos. A més, totes les 
activitats van seguir un estricte protocol per a garantir la segu-
retat i el benestar dels caldencs i les caldenques. Així mateix, 
per a gaudir d’algunes d’elles, va ser necessari reservar plaça 
prèviament a través del web municipal. Tot i l’excepcionalitat 
del moment, l’acollida de les propostes per part dels veïns i les 
veïnes va ser extraordinària, demostrant en tot moment seny i 
molta responsabilitat.
Enguany, la Festa Major de Caldes d’Estrac va commemorar els 
801 anys d’història de la vila i va homenatjar la Creu Roja de Cal-
des d’Estrac, que porta gairebé 50 anys al servei del poble i dels 
caldencs i les caldenques. El president de l’entitat, Pep Taberné, 
va ser l’encarregat de fer el pregó i el brindis inaugural que va 
donar el tret de sortida a la celebració popular. La seva funció 
cohesionadora i d’acollida i les seves actuacions de salvament 
a les platges i de suport i d’atenció diària a les persones més 
vulnerables del municipi han convertit la Creu Roja de Caldes 
d’Estrac en una entitat indispensable per a garantir el benestar 
social i emocional dels veïns i les veïnes. Unes tasques que mal-
auradament arran la crisi sanitària derivada de la Covid-19 s’han 
vist intensificades i que han esdevingut imprescindibles per a 
tenir cura de la salut i el benestar de la població.
Durant la Festa Major de Caldes d’Estrac, els veïns i les veïnes 
també van poder gaudir d’activitats infantils, espectacles tea-
trals, concerts, torneigs esportius i moltes propostes més. Dues 
de les activitats més reeixides van ser l’espectacle ‘L’Home Or-
questra’ interpretat per en Peyu i la cantada d’havaneres amb 
Les Anxovetes, que van exhaurir les entrades disponibles. Tam-
bé, el concert de La Loca Histeria, els dos espectacles familiars 
i la rampa d’aigua ‘Splash Slide’ van ser tot un èxit. Així mateix, 
l’espectacle pirotècnic a càrrec del taller de pirotècnia Rafael 
Garcia Cabello amb la col·laboració dels Diables de Caldes d’Es-
trac va omplir de llum, focs artificials i petards el cel del muni-
cipi. Enguany, la celebració popular caldenca va cloure amb el 
Festival Mutipolar ‘De Bukowski a Chinaski’ i amb la recepció i 
l’ofrena floral amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. En 
total, tres boniques setmanes que perviuran en la memòria dels 
caldencs i les caldenques.

La Festa Major de 
Caldes d’Estrac 
omple de cultura, 
germanor i diversió 
el municipi
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El cartell de la Festa Major de Caldes d’Estrac es va inspirar 
en els 800 anys de la fundació del municipi i en el fort lligam 
del poble amb l’aigua, la que brota del seu brollador des de 
temps immemorials i la del Mar Mediterrani. Amb aquests dos 
elements, el Gallinero Studio va crear un cartell amb 801 gotes 
d’aigua, que es van dipositar una a una amb una pipeta, con-
formant les paraules ‘Festa Major’. Finalment, es va afegir el 
toc festiu barrejant l’aigua amb diferents colors.
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EL DIA QUE JOSEP PLA VA 
BUFETEJAR ADOLF HITLER
Francesc Puigpelat
(NOVEL·LA)
Pagès Editors, 2021
Francesc Puigpelat (Balaguer, 1959), 
escriptor i periodista, autor d’una 
quarantena de llibres tant per a adults 
com per a infants i joves, ens sorprèn 
novament amb la novel·la ‘El dia que 
Josep Pla va bufetejar Adolf Hitler’, 
guanyadora del premi Ferran Canya-
meres 2020. 
Intrigues, amors, investigacions de-
tectivesques i els Jocs Olímpics al-
ternatius que s’havien de celebrar a 

Barcelona el 1936 són els ingredients principals dels quals se serveix l’autor per 
endinsar-se a l’Europa d’entreguerres, tot partint de la hipotètica bufetada que 
Josep Pla dona al dictador alemany. El perquè d’aquesta acció és el que haurà 
de descobrir el lector a través d’aquesta novel·la negra. De fet, la intriga és 
l’essència d’aquesta història, on apareixen les rivalitats entre Josep Pla i Josep 
Maria de Sagarra, els Jocs Olímpics de Berlín i una història d’amor que l’autor 
del Quadern Gris havia tingut amb una jueva que vivia a la ciutat i que havia 
participat en una de les moltes conspiracions per assassinar Adolf Hitler.
La protagonista de tot plegat, però, és Clara Capell, a qui Francesc Puigpelat 
presenta a la novel·la com la primera dona detectiu de l’Estat.

“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

lesrecomanacionsdecanMilans –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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CALDETES ÍNTIMO

Cuando viajo en tren y anuncian “Próxima Parada: 
Caldes d’Estrac”, sé que llego a casa y me siento acogi-
da por ese pueblecito pequeño que tan bien me recibió 
cuando vine después de vivir muchos años en otro 
pueblecito de Ibiza, tranquilo y también costero.

Podría decir que Caldetes me encontró más que yo 
buscarlo, porqué salía de las islas con unos criterios 
básicos de cómo encontrar un lugar a menos de 50 km 
de Barcelona, con tren, C.A.P y farmacia, por aquello 
de la edad, pero siempre junto al mar.

Hasta ahí, Caldetes era un recuerdo de contornos des-
dibujados, algunos amigos que pasaban allí los vera-
nos y también una disco de moda entonces.

No volví hasta llegar para quedarme, seducida por su 
paz, el cielo limpio, ese mar tranquilo y sus gentes 
amables.

Me gustan los sitios pequeños, donde los transeúntes, 
a poco de estar, se convierten en conocidos y los salu-
dos surgen siempre espontáneos. Donde la burocracia 
se humaniza, todos tenemos nombre y el saludo se 
acompaña con una sonrisa.

Donde se respira como sus habitantes quieren a su 
pueblo y se preocupan por él y donde hay siempre 
espacio y ganas para hacer actividades lúdicas y cul-
turales.

DESTAQUEM...

Dissabtes, 6 i 20 de novembre i 4 de desembre
11-12:30h. Biblioteca Can Milans

MONOGRÀFICS DE PODER PERSONAL
a càrrec de Norma Isern

6 de novembre:
El poder de la GRATITUD

20 de novembre:
El poder de l’ATENCIÓ

4 de desembre:
El poder de l’HONESTEDAT

En aquests tres tallers, trobareu eines per dur una vida més satisfactòria, 
agradable i productiva. Recursos pràctics per augmentar la vostra qualitat 
de vida.

Norma Isern: Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, 
s’ha format també en altres disciplines com ara Escolta del Cos, Programa-
ció Neurolingüística, Moviment Corporal i el curs de creixement personal 
Avatar. Aquest últim l’imparteix des de fa 15 anys en l’àmbit internacional.

Inscripcions del 18 d’octubre al 3 de desembre clicant al formulari 
que trobareu al web www.caldetes.cat o bé trucant a la biblioteca al 
937913025. Atenció, podeu inscriure-us a tants monogràfics com vulgueu. 
Trieu el que més us agradi o tots!

Places limitades. Mascareta obligatòria.

Recién llegada me sorprendió la cantidad de activi-
dades que se podían hacer, culturales, lúdicas, for-
mativas, gastronómicas… ¡Uf, cuánto por elegir! Me 
apunté a varias hasta que el confinamiento extendió 
sus garras y nos atrapo a todos. 

Más silencio, más espacio.

Como tengo perro, solía ir a pasear por los alrededo-
res del cementerio y a veces entraba para disfrutar de 
la vista del mar que desde él se disfruta.

En ese lugar de paz, la inscripción de una lápida acom-
pañada del dibujo de una barca me robaba el corazón: 

“Al cim d’un promontori que domina

Les ones de la mar

Quan l’astre rei cap a ponent declina

Me’n pujo a meditar”

Este fue mi mantra en el confinamiento y agradezco 
muchísimo la generosidad de este compañero silencio-
so que me transmitió su amor por el lugar.

Como el resto de los lugares, estamos despertando de 
ese letargo tan largo que se nos ha impuesto.

Creo que todos tenemos ganas de estirar los brazos, 
las piernas y bailar y reír después de este invierno 
tan oscuro y también que Caldetes quiere volvernos a 
dar todo eso y más.

Text: Mercedes Fournier
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Carles d’Estrac vibra amb 
el festival Carpe Birrem
Aquest estiu, l’Àrea de Pro-
moció Econòmica, Comerç i 
Turisme de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac va organitzar 
per primer cop al municipi el 
popular festival gastronòmic 
Carpe Birrem. Els dies 13, 14 i 
15 d’agost, de 18 a 24 hores, el 
Parc Joan Maragall es va con-
vertir en el centre neuràlgic 
del poble amb paradetes de 
cerveses artesanes, productes 
gastronòmics de proximitat i 
artesanies. La iniciativa bus-
cava impulsar la reactivació 
econòmica dels establiments 
caldencs i alhora oferir una 
proposta engrescadora i diver-
tida que convidés a veïns i es-
tiuejants a gaudir del municipi.

L’Àrea de Promoció 
Econòmica, 
Comerç i Turisme 
de l’Ajuntament 
agraeix la 
col·laboració 
d’establiments, 
entitats i 
administracions, 
així com el respecte 
i el seguiment 
per part de les 
persones visitants 
de les mesures 
de prevenció i 
seguretat per fer 
front a la Covid-19

Així doncs, durant els tres 
dies, es van poder degustar 
cerveses artesanes de la mà 
dels seus productors, tastar 
productes gastronòmics de 
proximitat gràcies als nego-
cis locals i als diferents food 
trucks que es van instal·lar 
al poble i escoltar bona mú-
sica en directe a càrrec d’en-
grescadors punxadiscos. El 
popular festival gastronòmic 
Carpe Birrem també va comp-
tar amb un espai infantil amb 
jocs sostenibles amb la vo-
luntat d’oferir propostes per 
a totes les edats. A més, per 
tal de promoure la sostenibili-
tat i la cura del medi ambient, 
tots els materials utilitzats 
van ser reciclats. Així mateix, 
amb l’objectiu de contribuir a 
la reactivació econòmica del 
municipi, l’Àrea de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme 

de l’Ajuntament va oferir a 
tots els establiments caldencs 
un espai d’exposició i venda 
de manera gratuïta al reeixit 
esdeveniment.
En tot moment, es van seguir 
les mesures de prevenció i se-
guretat que van marcar les au-
toritats sanitàries per fer front 
a l’emergència sanitària i ga-
rantir la seguretat i el benes-
tar del públic. Des de l’Àrea de 
Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme de l’Ajuntament, 
s’agraeix especialment la im-
plicació de la Policia Municipal, 
la Brigada Municipal i l’em-
presa GBI i la col·laboració de 
l’Associació de Restauradors i 
Hostalers de Caldes d’Estrac, 
el Consorci de Promoció Tu-
rística Costa del Maresme i la 
Diputació de Barcelona, així 
com la participació de totes les 
persones visitants.
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Amb l’objectiu de fer costat a 
l’empresariat local i millorar 
l’ocupabilitat de les persones, 
la iniciativa vol conèixer 
l’estat de digitalització 
dels negocis del municipi
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L’ESTABLIMENT DEL MES

APARTAMEnTS 
VORALMAR

Si estàs interessat a promocionar el teu comerç 

al butlletí municipal, posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de l’adreça electrònica: 

cdst.premsa@caldetes.cat

Web: www.apartamentsvoralmar.cat
Telèfon: 640711158
Facebook: Apartaments Voralmar
Instagram: @apartamentsvoralmar

Fer-te sentir com a casa. Aquesta és la 
prioritat dels Apartaments Voralmar, els 
nous apartaments turístics del municipi. 
El passat dijous 24 de juny, dia de Sant 
Joan, els Apartaments Voralmar van obrir 
oficialment les seves portes al públic i 
des de llavors, no han deixat de rebre 
estiuejants d’arreu del món. La família 
Suñé, propietaris del restaurant Can Suñé 
amb gairebé quaranta anys d’història i un 
referent gastronòmic del municipi, estan 
al capdavant d’aquest projecte.
Els nous habitatges s’han anat gestant a 
poc a poc durant els darrers anys, com 
els millors plats de cuina, amb amor i te-
nint cura de tots els detalls. Si t’allotges 
a un dels cinc apartaments disponibles, 
sentiràs com una suau atmosfera t’em-
bolica i t’atrapa a dins. Decorats de ma-
nera senzilla i amb molt de gust, els ha-
bitatges fan que et sentis com a casa. A 

més, es troben a un dels carrers més bonics 
del municipi, convertint-se en un balcó sobre 
el poble amb vistes al mar. Així mateix, als 
Apartaments Voralmar, es posa molta aten-
ció amb la neteja i la desinfecció dels habi-
tatges, perquè a més de ser acollidors i tenir 
unes vistes magnífiques, siguin espais segurs 
davant de la Covid-19.

En marxa la 
fase de diagnosi 
del projecte 
‘Treball, Talent 
i Tecnologia’

A través dels Apartaments Voralmar, els 
hostes descobreixen Caldes d’Estrac, un 
poble petit, però amb moltes sorpreses 
amagades, la comarca i el país. La tem-
porada d’estiu ha anat molt bé i durant 
el mes d’octubre, els habitatges encara 
han rebut forces visites. I tu, quan t’hi 
aproparàs?

Els ajuntaments de Caldes d’Estrac, 
Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de 
Llavaneres, amb el suport de la Diputa-

ció de Barcelona, impulsen a les 3 Viles 
el projecte ‘Treball, Talent i Tecnologia’. 
Actualment, la primera fase de la inicia-
tiva ja està en marxa i consisteix en l’ela-
boració d’un estudi sobre les necessitats 
formatives i de contractació de les em-
preses locals amb perfils tecnològics.

El projecte ‘Treball, Talent i Tecnologia’, que 
s’ha batejat amb el nom ‘Les 3 viles, intel-
ligents i sostenibles’, té com a objectiu 
promoure la digitalització de les empreses 
i millorar les competències digitals de les 
persones. En aquest sentit, el primer pas és 
conèixer l’estat de digitalització dels negocis 
ubicats a les 3 Viles i analitzar aquest punt 
de partida per dissenyar accions i actuacions 
que ajudin l’empresariat local a avançar en 
el camí de la transformació digital.
Per aquest motiu, l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac ha començat recent-
ment a posar-se en contacte amb el teixit 
empresarial caldenc per demanar-los que 
responguin una senzilla enquesta en línia 
que servirà per conèixer de primera mà les 
necessitats i les inquietuds de les persones 
empresàries i emprenedores del municipi.
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Els Dijous a la Palau
Lloc: Sala d’Actes de la Fundació Palau

DESCRIPCIÓ

A l’octubre, hem iniciat una nova temporada dels 
Dijous a la Palau. La intenció d’aquest cicle és que 
cada dijous, a dos quarts de set, ens apleguem a la 
Fundació Palau. La iniciativa acull clubs de lectura, 
alhora que tracta altres temàtiques com el cinema, 
els documentals, el teatre, l’art, la filosofia o la mú-
sica. També, s’hi acullen conferències i xerrades de 
persones convidades que ens puguin ajudar a apro-
fundir en aquestes disciplines. Partim sempre dels 
nostres motius fundacionals: preservar i donar a co-
nèixer l’obra de Palau, però també apostar per l’art i 
la cultura en general. És una activitat viva que anem 
modelant entre tots i totes els que hi participem i que 
prendrà cos en la seva forma completa, un cop hàgim 
superat aquests moments de restriccions. Les ses-
sions es fan tots els dijous a la mateixa hora (18:30 
a 20:00 hores) presencialment a la sala d’actes. Per 
a participar-hi, cal inscriure’s prèviament a través de 
l’adreça de correu fp.info@fundaciopalau.cat o trucant 
al telèfon 937913593.

ACTIVITATS

4, 11, 18 i 25 de novembre: Lectura de la Divina Co-
mèdia del Dant.
Traducció de Josep Maria de Sagarra.

Els Diumenges de la Fundació 
Palau: ‘Teatret de Llum’
Lloc: Fundació Palau
Dia i hora: 7 de novembre a les 11:30 hores 

DESCRIPCIÓ

“Crea el teu propi teatret d’ombres i de llum. Jugant 
amb papers opacs i translúcids, podràs inventar de-
corats i personatges per a representar-hi mil i una 
històries”. Taller d’arts escèniques i plàstiques, on 
ens farem els nostres personatges i el nostre deco-
rat, descobrint materials opacs, transparents i trans-
lúcids podrem representar la nostra història al tea-
tret d’ombres i de llum. Activitat per a famílies amb 
infants de més de 5 anys. Durada: 1:30 hores. Per a 
participar-hi, cal inscriure’s prèviament a través de 
l’adreça de correu electrònic fp.info@fundaciopalau.
cat o trucant al telèfon 937913593.

Modernitat de Gabriel 
Casas i Galobardes
Inauguració: 27 de novembre a les 12:00 hores
Lloc: Fundació Palau

L’EXPOSICIÓ

Modernitat de Gabriel Casas i Galobardes és una ex-
posició de la Fundació Palau, amb la col·laboració 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Comissariada per 
l’escriptor Julià Guillamon i promoguda per la filla del 
fotògraf, Núria Casas i Formiguera, l’exposició posa 
en primer pla l’obra de Gabriel Casas, un dels millors 
fotoperiodistes de les dècades dels anys vint i trenta 
a Barcelona i un dels fotògrafs més destacats de la 
modernitat.

L’exposició se centra en la renovació que va represen-
tar el maquinisme i la creació d’una cultura de mas-
ses. Gabriel Casas en va ser un testimoni excepcional. 
Va retratar el boom de l’esport, la velocitat, la moder-
nitat elegant i el vertigen dels parcs d’atraccions. Al 
mateix temps, es va introduir en els ambients de la 
bohèmia i va oferir una imatge única dels conflictes 
socials, la pobresa i la mala vida del barri xino de Bar-
celona. Casas va retratar la primera globalització que, 
en molts aspectes, anticipa el món d’avui.

Males Herbes de Sylvie Bussières
Inauguració: 20 de novembre a les 12:00 hores
Lloc: Fundació Palau

L’EXPOSICIÓ

Fruit de la pandèmia, Sylvie Bussières ha voltat per 
camps i boscos del Vallès i del Maresme, pels boscos 
i les vinyes properes a Alella i pels turons de sauló 
dels camins marjals i les rieres de Caldes d’Estrac, 
Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres. 
Ha quedat fascinada per les anomenades males her-
bes i totes aquelles espècies vegetals que creixen i 
es reprodueixen ràpidament a la vora dels camins. 
D’aquesta experiència, en sorgeix la sèrie de dibui-
xos vibrants de llapis negre sobre paper que Sylvie 
ha anomenat Males Herbes i que es mostren ara a la 
Fundació Palau de Caldes d’Estrac, després de passar 
per Can Manyé a Alella.

Males Herbes és un exemple de l’interès de l’artista 
Sylvie Bussières per la natura i les seves formes. Des 
de l’inici de la seva ja extensa experiència artística, 
elements naturals com branques i pedres, materials 
orgànics i de rebuig han estat protagonistes en la 
seva obra. L’artista utilitza diferents tècniques com la 
fotografia, el frottage o els fotogrames. Ara, la foto-
grafia, el dibuix i l’audiovisual s’hibriden en peces de 
petit i gran format.
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l’ajuntamentinforma––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

a  Distribució del butlletí municipal 
Portada

Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i millorar la distribució de la revista 

Portada, l’Àrea  de Comunicació de l’Ajuntament de Caldes ha creat 

una llista de subscriptors de manera que el butlletí municipal només es 

repartirà entre els veïns i veïnes de Caldes que formin part d’aquesta 

llista. Les subscripcions són gratuïtes i els veïns i veïnes interessats a 

continuar rebent la revista Portada a casa vostra o a través d’una adreça 

de correu electrònic només haureu d’omplir un formulari via web:

(http://www.caldetes.cat/portadasubscripcio)

o adreçar-vos a l’OAC (plaça de la Vila s/n. Telf: 93 791 00 05 de dilluns a  

divendres de 9h a 14h). D’altra banda es recorda que la revista es podrà 

continuar descarregant de forma gratuïta des del web municipal i també 

la podreu trobar en versió impresa a tots aquests punts: 

EQUIPAMENTS: 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, TÊTe A TÊTe, eL POrrOneT, PÀ i CAFé, LA GrAnjA

BOTIGUES: PerruqueriA Mj, sTrAC sTyLes, MArTA PerruqueriA, CA 

L’ADeLA

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 21/10/16:

3.685.406,39 €

432.937,51 €

2.010.336,15 €

 1.411.591,89 €

 226.062,73 €

 15.631,97 €

 357.049,56 €

a 20/11/17:

3.182.671,04 €

472.342,14 €

  1.761.849,05 € 

 1.227.616,09 €      

56.946,59 € 

123.917,49 €

 353.368,88 €      

a 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 20/11/19:

2.079.397,77 €

566.030,77 €

1.950.072,47 €

1.480.786,41 €

16.866,12 €

153.721,60 €

298.698,34 €

a 18/09/20:

1.905.265,54 €

632.375,62 €

3.106.247,75 €

2.795.791,29 €

15.216,12 €

11.698,91 €

283.541,43 €

a 08/10/21:

1.598.294,17 €

332.403,22 €

2.317.589,27 €

1.888.800,64 €

92.533,53 €

3.605,97 €

332.649,13 €

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

Twitter: /ajcaldetes 
Facebook: /ajcaldetes
Instagram: /ajcaldetes

Les nostres etiquetes són #caldesdestrac #caldetes

Si voleu anunciar i/o publicar qualsevol  
activitat de la vostra entitat, envieu-nos 

material gràfic i un resum al correu electrònic:

cdst.premsa@caldetes.cat
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elsgrupsmunicipals––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El got mig ple o mig buit?

Tots sabem que la visió del got mig ple 
o mig buit és una qüestió d’actitud. 
Com a grup municipal que entomem 
la segona part d’un mandat que no 
desitjaríem al nostre pitjor enemic (bà-
sicament perquè com més complicada 
és la gestió municipal més hi perd un 
poble i la seva gent), hem decidit que 
no podem permetre’ns veure el got 
mig buit. Així que tot i que podríem 
lamentar-nos de la ingrata missió de 
seguir eixugant els deutes heretats 
que ens han lligat de mans i peus tots 
aquests anys, hem decidit estar agraïts 
a la possibilitat de refinançament d’un 
d’aquests deutes encara que segueixi 
suposant un important esforç tancar 
els pressupostos anuals. Encara que 
podríem indignar-nos de les constants 
mostres d’incivisme en la gestió de 
residus per una part de la ciutadania 
(de fet ho fem!), hem decidit trobar 
l’esperança en el grup molt més extens 
de ciutadania que s’indigna amb nosal-
tres. Tot i que podríem desesperar-nos 
al saber que el col·lectiu de secretaris i 
secretàries de l’administració local no 
volen saber res de treballar al nostre 
poble gràcies als que li han penjat 
l’etiqueta “d’administració non grata” 
amb els seus bloquejos i denúncies 
constants,  hem decidit que tot i els 
impediments econòmics com de 
tramitació administrativa ens hem de 
sentir satisfets d’estar materialitzant 
actualment, i malgrat tot, arranjaments 
potser invisibles o no prou valorats 
però tan importants com la renovació 
d’algun tram de clavegueram, o d’en-
llumenat de la via pública, o dels murs 
del Parc de Can Muntanyà, o diferents 
actuacions a la via pública que es 
sumen a altres objectius complerts.

Ni de bon tros arribem a tot allò 
que sabem que Caldes necessita. 
Perquè “vivim” a Caldes en tots els 
sentits de la paraula i som els primers 
en ser conscients de les nostres 
necessitats com a poble, alhora 
que ho som de les limitacions de 
recursos humans i econòmics sovint 
marcats per qüestions burocràti-
ques o de bloqueig intencionat que 
torpedinen els nostres objectius.

I com que l’actitud ho és tot seguirem 
treballant per omplir de mica en mica 
aquest got que més que buit sembla-
va foradat. I ho seguirem fent com 
sempre amb empenta i honestedat.

L’impuls i millora del sistema de 
Formació Professional a Catalunya
El darrer període de preinscripció i 
matriculació ha posat de manifest que 
hi ha hagut un problema de planificació, 
de prospecció i de gestió ineficient de la 
Formació Professional a Catalunya, després 
d’anys en què no s’han donat els passos 
necessaris des del Govern de la Generalitat 
per desplegar la Llei 10/2015, del 19 de juny, 
de formació i qualificació professionals.

Tant és així que el Govern no va preveure 
l’augment de la demanda de Formació 
Professional a l’hora de planificar l’oferta 
i la programació educativa, si bé en els 
darrers anys la demanda ha anat creixent de 
manera molt important curs a curs, el resultat 
d’aquesta mala planificació són 20.000 joves, 
a tot el territori, sense una plaça assignada 
que, abans de començar el curs escolar 2021-
22, viuen amb l’angoixa de no saber si podran 
cursar els estudis que han escollit. En alguns 
casos, amb l’alternativa de fer Batxillerat 
malgrat no ser l’itinerari desitjat, de cursar 
un cicle d’una família formativa diferent de 
l’escollida, o d’haver d’optar per un cicle 
formatiu concertat o privat, inassolible 
per a moltes famílies o, malauradament, 
l’abandonament prematur dels estudis.

El món en què vivim necessita cada vegada 
més formació especialitzada i qualificaci-
ons d’acord amb les quals poder acreditar 
competències per poder incorporar-se al 
mercat laboral. La Unió Europea ha advertit 
dels riscos que comporta l’abandonament 
escolar prematur, instant als diferents països 
a prendre mesures d’acompanyament i 
orientació, especialment en els moments més 
crítics com són les transicions educatives per 
evitar-lo. En aquest sentit, la UE va proposar 
com a objectiu treballar per reduir com a mí-
nim al 10% l’abandonament escolar prematur, 
que a Catalunya es situa per sobre del 17%, 
sense tenir en compte encara l’impacte de la 
pandèmia (un 16,3% com a dada provisional 
pel 2021) o de la problemàtica viscuda aquest 
curs pel que fa a l’accés a Cicles Formatius. I 
d’altra banda, convé tenir en compte l’elevada 
taxa d’atur juvenil (38%) i el 14% de població 
de 15 a 24 anys que ni estudia ni treballa.

El risc d’abandonament en el primer curs dels 
Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) és 
superior al 40%, i podria veure’s agreujat si, 
efectivament, els alumnes que volen cursar 
els seus estudis en una Formació Professi-
onal no obtenen la plaça que volen o han 
d’estudiar a distància. Aquesta darrera ha 
estat una de les solucions que ha donat el Go-
vern per l’augment, no previst, de demanda 
d’aquest curs: cursar els estudis de Formació 
Professional a l’Institut Obert de Catalunya 
(l’IOC), juntament amb l’augment de més de 
4.000 places i l’obertura de 8 nous grups més 
en aquells cicles més demandats, a banda de 
permetre ràtios de 33 alumnes per aula en 
temps de pandèmia. Aquestes són un conjunt 
de mesures que poden intentar resoldre 
alguns casos en el curt termini, donant una 
resposta ràpida a una demanda no prevista, 
però que no contemplen la mirada de futur 
que la Formació Professional necessita.

En aquests moments, la manca de recursos 
no pot ser una excusa per justificar els 
dèficits de l’oferta de places de Formació 
Professional atès que l’Estat ha transferit 
2.160 M€ a Catalunya per Educació.

Quan l’Oposició ha de fer de Govern
Sempre es diu que l’oposició només 
està per retreure al Govern el que fa 
malament, per posar pals a les rodes i 
per “molestar” l’acció del Govern.

Una definició que es repeteix tantes vegades i 
que serveix per a l’autocomplaença d’aquells 
que necessiten justificar a un Govern que, 
per la seva falta d’acció, d’iniciativa i de 
capacitat, manté un poble deixat i sense 
iniciativa de cap mena, i en conseqüència 
sense la necessària recerca de fons per 
invertir, ni que sigui, en el que ja tothom 
veu amb claredat que és la degradació 
constant d’un municipi sense inversions 
de cap mena, a excepció de pedaços que 
incrementen encara més aquesta degradació.

Davant d’això, l’oposició de Junts x Caldes, de 
forma responsable, hem vetllat per aconseguir 
les inversions que el Govern no busca, per la 
millora del benestar dels caldencs i calden-
ques, ja que tot i buscar un canvi de Govern 
Municipal, no ho fem a qualsevol preu.

Per aquest motiu hem vetllat per a acon-
seguir subvencions per la posta en valor 
dels recursos turístics del municipi a través 
d’un programa FEDER; hem aconseguit els 
recursos per la creació de la ruta de les 
ambaixades al Maresme, en les que Caldes 
se’n veurà gratament beneficiada. Subvencions 
a les quals també hem convençut al Govern 
Municipal que cofinanci amb una petita part.

També hem aconseguit que es valori l’ender-
roc del pont de l’N-II, i que aviat s’acabarà 
decidint; la instal·lació de plaques d’inso-
norització a la C-32 al seu pas per Caldes; 
la rotonda al semàfor de sortida de Caldes, 
direcció Mataró, o la millora de l’accés nord 
de Caldes per la riera de Torrentbò; actuacions 
recollides en el Pla de Mobilitat del Maresme 
que pròximament s’executaran. I tot gràcies 
a la posició que ocupa el nostre actual cap 
de llista com a President del Comissionat de 
Mobilitat del Maresme. Unes millores que 
el Govern actual ni tan sols va sol·licitar.

També dins els Plans Next Generation, que 
ha sol·licitat el Consell Comarcal, l’actual cap 
de llista de Junts ha inclòs, amb el vistiplau 
del Govern Municipal, fons per l’execució 
del tan necessari aparcament soterrat a Can 
Muntanyà, a part d’inversions en senya-
lització turística i comercial del municipi, 
que actualment és caòtica, i que ja estava 
prevista canviar el 2016 quan l’actual Govern 
va retornar la subvenció obtinguda al seu dia.

Malauradament no sempre a Caldes 
l’oposició ha actuat amb lleialtat als seus 
ciutadans, només cal recordar quan al 
Govern Municipal governava CiU i altres 
estaven a l’oposició ocupant càrrecs de 
preeminència. L’únic que s’obtenia eren 
pals a les rodes i negatives contundents de 
subvencions per la ciutadania de Caldes 
amb l’esperança de desgastar al Govern.

Nosaltres en canvi, actuem amb respon-
sabilitat perquè ens estimem Caldes, i 
farem tot el que calgui perquè els seus 
ciutadans no es vegin perjudicats encara 
més per la ineficàcia de l’actual Govern.

Imagineu si en comptes d’estar a 
l’oposició estiguéssim governant?

Tots els grups municipals del 
consistori han estat convidats 
a participar en aquesta secció. 

L’espai corresponent a Gent 
d’Estrac està en blanc perquè 

el dia de tancament de l’edició 
de la revista aquest grup no 
havia presentat el seu escrit.
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Els veïns i les veïnes de Caldes d’Estrac hem volgut retre un petit homenatge al nostre estimat veí Rafael Ruiz 
recollint algunes de les preuades instantànies que al llarg d’aquests més de seixanta anys al capdavant dels 
‘caballitos’ hem pogut capturar amb les nostres càmeres.

Tres generacions de caldencs i caldenques hem rigut, hem cantat i hem passat grans estones a la popular 
atracció de fira que cada estiu omplia de vida el Parc Joan Maragall. En Rafael Ruiz, amb les seves pa-
raules amables, les seves divertides cançons, els globus i els caramels, ens feia els trajectes encara més 
engrescadors. Amb l’arribada del bon temps, tots i totes frisàvem per apropar-nos al Parc Joan Maragall 
i poder gaudir d’un parell de voltes als ‘caballitos’, tot desitjant que aquell viatge mai acabés, tot desitjant 
que aquella innocent felicitat mai acabés...

Malauradament, la vida ens ha obligat a acomiadar-nos de l’ànima dels ‘caballitos’, però el seu record perviu en 
cadascun dels racons de la seva estimada atracció i alhora en la memòria de tots i totes nosaltres, avis, àvies, 
pares, mares i infants, que hem viscut alguns dels millors moments de la nostra infantesa a bord dels ‘caballitos’, 
tot cridant: ¡Vueltas! ¡Vueltas! ¡Vueltas! Que no parin mai...

Moltes gràcies per tot i fins sempre, Rafael!

¡Vueltas! ¡Vueltas! ¡Vueltas! Que no parin mai...
En record del nostre estimat veí Rafael Ruiz


