
El consistori reforça la 
seguretat ciutadana i la 
lluita contra l’incivisme

L’INFORMATIU MUNICIPAL DE CALDES D’ESTRAC

WWW.CALDETES.CAT

L’Ajuntament instal·la tres carregadors 
elèctrics al municipi

PÀG. 6 PÀG. 8

PÀG. 3

PÀG. 19

S’aprova la contractació 
per a la redacció del 
POUM de Caldes d’Estrac

-
FEBRER

2022

NOVEMBRE
2021

NÚM. 267PORTADA

Es posa en marxa una 
gimcana turística digital 
al municipi



2

Amb aquesta primera edició de l’any, estrenem un nou disseny al butlletí municipal. 
El motiu no és un altre que el dissenyador i col·laborador de l’Ajuntament, Santi Ar-
tigas, va morir a finals de l’any passat. Hem volgut dedicar-li la contraportada com 
un petit homenatge i mostra d’agraïment a la seva tasca tant a l’Ajuntament com 
d’activista cultural.

Ja queden força enrere les festes nadalenques, però és també moment de recor-
dar-les i de reviure-les una mica amb algunes imatges.

Durant les festes també van lluir, un cop més, molts balcons i façanes de Caldes 
d’Estrac i agraïm la implicació dels veïns i de les veïnes amb el concurs de balcons, 
que va tornar a tenir una bona acollida.

Volem tornar a mostrar el nostre agraïment especialment a la Comissió de Reis, per 
fer possible la cavalcada d’enguany, i també a la Creu Roja, que amb la col·laboració 
de l’Ajuntament va fer possible la campanya de joguines d’enguany. Us expliquem i 
celebrem també la recent renovació del conveni general de col·laboració amb la Creu 
Roja per a quatre anys.

Tanmateix, el tema del mes l’hem volgut dedicar a la instal·lació de tres carrega-
dors elèctrics de càrrega semiràpida al municipi, i així facilitar l’expansió dels cotxes 
elèctrics, donant aquest servei compromès amb la sostenibilitat a vilatans, vilatanes 
i persones visitants.

Una altra fita recent és l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal per al 2022, 
on tindrem molts reptes en inversions. A banda de les ja previstes al PGI (Pla Gene-
ral d’Inversions) com l’ampliació i remodelació del consultori i la remodelació de les 
dependències municipals, les millores a la pèrgola del Parc Joan Maragall i les Escales 
del Fondo, el pla d’inversions del Pressupost 2022 inclou obres destacables com les 
millores a l’Escola Sagrada Família, la renovació de part de la xarxa d’aigua i diferents 
iniciatives més petites que volen donar resposta a les demandes de la ciutadania. S’hi 
sumaran també noves actuacions, que estem definint, amb el finançament d’alguna 
nova subvenció que rebrem, com ara la del “Programa sectorial d’actuacions per a 
fer front a l’emergència climàtica”, de la Generalitat de Catalunya.

Com és habitual, a la secció de l’Apunt Econòmic, trobareu els detalls de com conti-
nuem rebaixant l’endeutament, així com els imports de deutors i creditors de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac.

També celebrem una fita que passa cada molts anys, com és la recent aprovació de 
la contractació per a la redacció del POUM de Caldes d’Estrac. Un POUM que haurà 
de servir per a tenir una vila urbanísticament més sostenible i que ens doni una millor 
qualitat de vida.

Una altra important notícia que us expliquem és la instal·lació de multitud de noves 
càmeres de videovigilància, per a reforçar la seguretat ciutadana i facilitar la lluita 
contra l’incivisme.

D’altra banda, us parlem de l’actualització dels sistemes de pagament dels parquí-
metres de la zona blava del municipi, després de la renovació del darrer parquímetre 
que va quedar pendent l’any passat, essent tots ja nous i més sostenibles.

Us detallem diferents treballs de reparació del paviment i voreres del municipi, com 
ara al carrer Sant Josep, al Passeig de les Moreres, al carrer de La Mercè i a la car-
retera de Sant Vicenç de Montalt.

Recordem els moments del recent Winter Camp de Karate i de la TunaRaceBalfegó 
del Club Esportiu Dynamic, i agraïm a aquest últim aquestes iniciatives per al nostre 
municipi. De la mateixa manera, trobareu informació de com va anar la primera edi-
ció de la Cursa de la Dona 3 Viles i us animem a inscriure-us a la propera 32a Cursa 
Popular de Caldes d’Estrac 3 Viles.

Igualment, us animem a participar en la gimcana turística digital al municipi, desco-
brint els pals selfie al mirador i al Parc de Can Muntanyà, així com a les activitats de 
Carnaval i del Dia Internacional de les Dones.

Que tingueu una molt bona primavera!

L’equip de govern
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Aquesta setmana, l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
ha finalitzat la instal·lació de 
tres carregadors elèctrics 
al municipi. Els aparells 
s’han habilitat al costat de 
l’Ajuntament i a l’aparca-
ment de les plaques foto-
voltaiques. En concret, es 
tracta de tres dispositius 
de la marca Wallbox que 
permeten carregar qualse-
vol tipus de vehicle elèctric 
disponible al mercat.

Inicialment, l’ús dels car-
regadors elèctrics serà 
gratuït. Un cop finalitzi el 
petit període de prova es-
tablert, el preu públic per 
a la recàrrega de vehicles 
elèctrics amb els disposi-
tius municipals habilitats 
serà de 0,42 euros per 
quilowatt hora (IVA inclòs), 
amb una limitació d’ús de 
dues hores.

En aquest sentit, el consis-
tori caldenc ha aprovat re-
centment dues ordenances 
municipals. La primera, l’or-
denança reguladora de l’ús 
dels carregadors munici-
pals per a vehicles elèctrics 

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac instal·la tres 
carregadors elèctrics al 
municipi

El consistori ha 
establert un petit 
període de prova fent 
que temporalment 
l’ús dels carregadors 
elèctrics sigui gratuït

Els tres dispositius 
de la marca Wallbox 
permeten carregar 
qualsevol tipus 
de vehicle elèctric 
disponible al mercat

EL TEMA DEL MES

Amb la voluntat d’avançar cap a una vila sostenible, els dispositius s’han 
habilitat al costat de l’Ajuntament i a l’aparcament de les plaques 
fotovoltaiques

al municipi, per a donar co-
bertura legal a la instal·lació 
i la segona, l’ordenança 
fiscal reguladora del preu 
públic per a la prestació 
del servei de recàrrega de 
vehicles elèctrics en esta-
cions de recàrrega de titu-
laritat municipal, per a fixar 
un preu públic per l’ús dels 
tres dispositius municipals.



4

pressupost municipal re-
flectia l’actitud de l’equip de 
govern, poca activitat du-
rant els darrers anys i molta 
activitat durant el 2022. En 
aquesta línia, Arnó va afegir 
que des del grup municipal 
de Junts per Caldes es con-
siderava que hi havia un se-
guit de despeses que no es 

per a garantir la seguretat 
ciutadana, s’arranjarà el pati 
de l’Escola Bressol Municipal 
i s’instal·laran noves bandes 
sonores per a incrementar 
la seguretat viària. Així ma-
teix, l’equip de govern cal-
denc realitzarà millores a la 
Sala Cultural i a altres espais 
i equipaments municipals, 
així com adequarà els ac-
cessos al municipi i els equi-
paments infantils a les plat-
ges. Per últim, es renovarà 
l’ascensor de l’Ajuntament 
per a adaptar-lo a la norma-
tiva i millorar l’accessibilitat 
i s’instal·laran purificadors 
d’aire a les dependències.

Pel que fa als ingressos, l’al-
calde Òscar Baró va explicar 

L’Ajuntament aprova el Pressupost 
Municipal per al 2022
Els comptes de la corporació ascendeixen a 4.938.449 euros i posen el focus en importants projectes 
pel futur del municipi com l’arranjament de part de la xarxa d’aigua potable, les millores a l’Escola Sagrada 
Família i el sanejament del front marítim

ACTUALITAT: HISENDA

l’any 2021. Així doncs, durant 
l’any 2022, l’equip de govern 
caldenc té previstes tres 
grans actuacions. La prime-
ra és l’arranjament de part 
de la xarxa d’aigua potable. 
En concret, es substituiran 
trams de canonada de fibro-
ciment i es recondicionaran 
carrers. Així mateix, es re-
alitzaran diverses millores 
a l’Escola Sagrada Família, 
amb la col·laboració de la Ge-
neralitat de Catalunya, com 
la construcció d’uns vesti-
dors al costat del gimnàs 

El passat dimarts 14 de 
desembre, el Ple de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
va aprovar inicialment el 
Pressupost Municipal per a 
l’any 2022 amb els vots a fa-
vor d’ERC i PSC i els vots en 
contra de Junts per Caldes 
i Gent d’Estrac. Durant la 
sessió plenària, Òscar Baró, 
alcalde i regidor d’Hisen-
da, va presentar els comp-
tes de la corporació per al 
2022 que sumen un total 
de 4.938.449 euros, un im-
port una mica superior al de 

Amb la col·laboració 
de la Generalitat 
de Catalunya, es 
realitzaran diverses 
millores a l’Escola 
Sagrada Família, 
com la construcció 
d’uns vestidors al 
costat del gimnàs i 
la instal·lació de les 
finestres que quedaven 
pendents de renovar

L’equip de govern 
adequarà una zona 
d’esbarjo per a gossos, 
continuarà millorant 
la videovigilància i 
renovarà el mobiliari i 
els petits contenidors 
de les guinguetes

i la instal·lació de les fines-
tres que quedaven pendents 
de renovar, i es sanejarà el 
front marítim, renovant les 
dutxes de les platges i repa-
rant la tarima de fusta del 
Passeig dels Anglesos. 

De la mateixa manera, 
l’equip de govern caldenc 
adequarà una zona d’esbarjo 
per a gossos, continuarà mi-
llorant la videovigilància i re-
novarà el mobiliari i els petits 
contenidors de les guingue-
tes. També, es proporciona-
ran nous subministraments 

que pràcticament un 50% 
seran impostos directes, 
prop d’un 20% seran taxes 
i altres ingressos i una mica 
més d’un altre 20% seran 
subvencions. Així mateix, 
l’any 2022, el passiu financer 
suposarà un 7,4% dels in-
gressos, fent referència als 
dos crèdits subvencionats 
que el consistori signarà 
amb la Diputació de Barce-
lona i que es destinaran ín-
tegrament a fer inversions 
al municipi. Un dels crèdits 
serà per valor de 200.000 
euros i no tindrà interessos 
i l’altre per valor de 155.000 
euros i tindrà un interès 
molt baix. En el capítol de les 
despeses, Baró va explicar 

que un 42% seran de per-
sonal, un 41% despeses cor-
rents, un 4% subvencions, 
un 7,4% inversions i un 7,4% 
despeses financeres.

Durant la sessió plenària, 
Albert Batlle de Gent d’Es-
trac va afirmar que es trac-
tava d’un pressupost molt 
semblant al de l’any 2021, 
però malgrat les similituds, 
aquest cop, el grup munici-
pal de Gent d’Estrac no do-
naria suport als comptes de 
la corporació per diversos 
motius. Batlle va explicar 
que el principal era la puja-
da de l’Impost sobre Béns 
Immobles. Per la seva part, 
Joaquim Arnó de Junts per 
Caldes va comentar que el 

HISENDA
10,49%

SERVEIS URBANS
23,14%

REGIDORIES Operacions 
corrents

Operacions 
capital

Percentatge 
Total

Import Total 
Despesas

HISENDA 146.315 € 357.000 € 10,49% 503.315 €

SERVEIS URBANS 1.003.688 € 106.200 € 23,14% 1.109.888 €

URBANISME I HABITATGE 227.570 € 158.100 € 8,04% 385.670 €

CULTURA 152.146 € 3.000 € 3,23% 155.146 €

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TERMAL 143.675 € 0€ 3,00% 143.675 €

ACCIÓ SOCIAL 235.700 € 0€ 4,91% 235.700 €

ESPORTS 70.021 € 0€ 1,46% 70.021 €

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 40.600 € 0€ 0,85% 40.600 €

ENSENYAMENT 210.098 € 47.200 € 5,36% 257.298 €

SALUT 18.700 € 0€ 0,39% 18.700 €

GOVERN LOCAL 780.553 € 6.000 € 16,40% 786.553 €

SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT 1.141.246 € 37.500 € 24,57% 1.178.746 €

GENT GRAN, DONA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 29.700 € 0€ 0,62% 29.700 €

JOVENTUT 23.437 € 0€ 0,49% 23.437 €

4.938.449 €

PERCENTATGE PRESSUPOST DESPESES PER REGIDORIES

URBANISME I 
HABITATGE

8,04%

CULTURA 
3,23%

PROM. ECON. I 
TERMAL 3,00%ACCIÓ SOCIAL

4,91%
ESPORTS

1,46%

COMUN. I PARTIC. 
CIUTADANA

0,85%

ENSENYAMENT 5,36%
SALUT 0,39%

GOVERN LOCAL
16,40%

SERVEIS PÚBLICS 
I MEDI AMBIENT

16,40%

GENT GRAN, DONA I 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT

0,62%

JOVENTUT
0,49%
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minats ingressos. Un dels 
principals factors van ser les 
modificacions en la recap-
tació de l’ordenança fiscal 
sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa 
urbana o plusvàlua. També, 
la previsió d’increment d’un 
5% de l’Índex de Preus de 
Consum (IPC) i el retorn d’un 
préstec de 110.000 euros 
contret l’any 2014 van mar-
car fortament la decisió mu-
nicipal.

Durant la sessió plenària, 
Òscar Baró, alcalde i regidor 
d’Hisenda, va explicar que, 
tot i la complexa situació fi-
nancera, la intenció inicial era 
no incrementar l’IBI, però el 
detonant de la plusvàlua va 
obligar a canviar d’opinió. 
Per la seva part, Albert Bat-
lle de Gent d’Estrac va afegir 
que tenia la sensació que el 
govern optava per la solució 
fàcil i va suggerir que es po-
drien obtenir aquests diners 
d’una altra manera. Joaquim 
Arnó de Junts per Caldes 
també va coincidir en el fet 
que no estava justificada la 
proposta d’incrementar l’IBI 
i va demanar buscar altres 
fórmules per a compensar 
aquesta falta d’ingressos i 
no optar per apujar els im-
postos a la ciutadania.

Així mateix, el Ple de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
va acordar una modificació 
de l’Impost sobre Construc-
cions, Instal·lacions i Obres 

per tal d’adequar la norma 
a la legislació vigent. En con-
cret, el canvi estableix que 
a partir de l’any 2022 serà 
el Ple municipal, i no la Jun-
ta de Govern Local com fins 
ara, qui concedirà la bonifi-
cació del 95% de la quota de 
l’impost a favor de les cons-
truccions, instal·lacions o 
obres que siguin declarades 
d’especial interès o d’utilitat 
municipal per circumstàn-
cies socials, culturals, histò-
riques, artístiques o de fo-
ment de l’ocupació.

S’aproven les 
ordenances fiscals 
per a l’any 2022
El consistori ha revisat a l’alça el tipus de gravamen 
de l’Impost sobre Béns Immobles i ha adequat 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
a la legislació vigent

ACTUALITAT: HISENDA

El passat dimecres 10 de 
novembre, el Ple de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
va aprovar les ordenances 
fiscals per a l’any 2022 amb 
els vots a favor d’ERC i PSC 
i els vots en contra de Junts 
per Caldes i Gent d’Estrac. 
Entre les modificacions pre-

vistes, va destacar l’aug-
ment d’un 3,9% de l’Impost 
sobre Béns Immobles (IBI). El 
motiu va ser la suma de di-
ferents factors que durant 
l’any 2022 comportarien un 
increment considerable de 
certes despeses i una re-
ducció important de deter-

Les modificacions 
supramunicipals en 
la recaptació de les 
plusvàlues, la previsió 
d’increment de l’IPC i 
el retorn d’un préstec 
de 110.000 euros 
contret l’any 2014 van 
marcar fortament la 
revisió a l’alça de l’IBI

DESPESES Percentatge 
Pres. Despeses

Import Pres.
Despeses

Capítol 1 Impostos directes 42,32% 2.029.992 €

Capítol 2 Despesa corrent 41,24% 1.978.007 €

Capítol 3 Interessos 0,30% 14.500 €

Capítol 4 Subvencions 4,25% 203.950 €

Capítol 5 Fons de Contingència 0,00% 0 €

Capítol 6 Inversions reals 7,40% 355.000 €

Capítol 8 i 9 Despeses financeres 7,44% 357.000 €

4.938.449 €

REGIDORIES Operacions 
corrents

Import Total 
Despesas

Capítol 1 Impostos directes 49,87% 2.392.300 €

Capítol 2 Impostos indirectes 1,15% 55.000 €

Capítol 3 Taxes i altres ingres. 19,31% 926.050 €

Capítol 4 Subvencions 20,53% 984.999 €

Capítol 5 Ingressos patrim. 4,69% 225.100 €

Capítol 6 Inversions reals 0,00%

Capítol 7 Transf. de capital 0,00%

Capítol 9 Passiu financer (200k a 
crèdit 0% interés) 7,40% 355.000 €

4.938.449 €

recollien correctament als 
nous comptes com les des-
peses jurídiques, l’EPEL, el 
manteniment d’edificis mu-
nicipals o els canons que es 
paguen a la Demarcació de 
Costes de l’Estat. Així ma-
teix, Arnó va afirmar que hi 
havia partides d’ingressos 
sobredimensionades. Arnó 
també va lamentar la manca 
de mesures per a lluitar con-
tra el canvi climàtic.

El passat dimarts 1 de fe-
brer, el Ple de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va apro-
var definitivament el Pres-
supost Municipal per a l’any 
2022 amb els vots a favor 
d’ERC i PSC i els vots en 
contra de Junts per Caldes 
i Gent d’Estrac. Els comptes 
de la corporació van rebre al-
legacions per part del grup 
municipal Junts per Caldes i 
del sindicat CSIF, que van ser 
resoltes i desestimades.

PERCENTATGE PRESSUPOST  
DESPESES PER CAPÍTOLS

PERCENTATGE PRESSUPOST
INGRESSOS PER CAPÍTOLS

42,32%

7,44%

7,40%

4,25%

41,24&

0,30%

0,00%

49,87%

7,40%
4,69%

20,53%

19,31%

0,00%
0,00%

1,15%



6

ACTUALITAT: GOVERNACIÓ

ACTUALITAT: SERVEIS URBANS

L’Ajuntament reforça la 
seguretat ciutadana i la lluita 
contra l’incivisme

S’actualitzen els sistemes de 
pagament dels parquímetres de la 
zona blava del municipi

Recentment, s’han instal·lat prop d’una trentena de càmeres de videovigilància 
noves a punts importants i estratègics del municipi

El consistori caldenc ha finalitzat la instal·lació de nou màquines noves, que substitueixen 
els aparells antics i que es troben distribuïdes entre el front marítim i el centre del poble

Amb la voluntat de refor-
çar la seguretat ciutadana 
i la lluita contra l’incivisme, 
durant els mesos de gener i 
febrer, l’Ajuntament ha po-
sat el focus en els sistemes 
de videovigilància del munici-
pi. En aquest sentit, el con-
sistori ha instal·lat 21 càme-
res noves, ha renovat 7 exis-
tents i ha conservat 5 que es 
trobaven en bon estat, amb 
la voluntat d’incrementar 
la seguretat i el benestar 
dels veïns i de les veïnes. Així 
doncs, Caldes d’Estrac ha 
ampliat la seva xarxa de vi-
deovigilància i ha passat de 
tenir 12 a 33 càmeres, refor-
çant així el control a punts 
importants i estratègics del 
municipi i afegint-ne de nous, 
com, per exemple, dins de 
dependències municipals.

A principis del mes de fe-
brer, l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va finalitzar la re-
novació dels parquímetres 
de la zona blava del municipi 
amb la instal·lació de la dar-
rera màquina, que quedava 
pendent després de la reno-
vació de les altres màquines 
durant el passat mes de no-
vembre. Així doncs, s’han col-
locat un total de nou màqui-
nes noves distribuïdes entre 
el front marítim i el centre 
del poble que substitueixen 
els aparells antics. En con-
cret, es troben al Passeig 
dels Anglesos, al Passeig del 
Mar, al Passeig de les More-
res, al carrer Callao, al car-
rer dels Eucaliptus, al carrer 

De la mateixa manera, 
s’ha substituït el servidor 
informàtic i s’han instal·lat 
nous radioenllaços per a la 
transmissió de dades entre 
els punts on hi ha les càme-
res, algunes d’elles amb un 
sistema de processament 
de les matrícules, i la cen-
tral de videovigilància de la 
Policia Local de Caldes d’Es-
trac. També, s’ha renovat el 
cablejat i s’han instal·lat uns 
dispositius perquè la instal-
lació sigui fàcilment amplia-
ble. El consistori treballa en 
l’adequació dels dos últims 
punts per a completar la 
instal·lació.

Riera, al Parc de Can Munta-
nyà i a l’aparcament del parc 
fotovoltaic.

La gran novetat és l’ac-
tualització dels sistemes de 
pagament. A partir del mes 
de febrer, el pagament de 
la zona blava del municipi 
es pot fer amb targeta de 
crèdit mitjançant el paga-
ment contact less dels nous 
parquímetres o a través de 
l’aplicació EasyPark, que va 
entrar en funcionament el 
juny del 2020 i que permet 
pagar a través del telèfon 
mòbil. Així doncs, les noves 
màquines no accepten el 
pagament amb diners en 
efectiu, seguint la tendència 
adoptada per molts munici-

Caldes d’Estrac ha 
ampliat la seva xarxa 
de videovigilància 
i ha passat de tenir 
12 a 33 càmeres

El pagament de 
la zona blava del 
municipi es pot fer 
amb targeta de crèdit 
mitjançant el pagament 
contact less dels nous 
parquímetres o a través 
de l’aplicació EasyPark

pis catalans i apostant per la 
digitalització, la seguretat i 
la sostenibilitat.

En aquest sentit, es recor-
da a la ciutadania que les zo-
nes blaves estan senyalitza-
des verticalment i horitzon-
talment i són de pagament 
durant tot l’any, de dilluns a 
diumenge, de 9 a 13 hores i 
de 16 a 20 hores. Al munici-
pi, la zona blava té un cost 
d’1,80 euros/hora al front 
marítim i d’1,50 euros/hora 
a la resta del poble, a ex-
cepció de les tres hores del 
migdia que és gratuïta per a 
tothom amb la voluntat de 
promoure i impulsar la res-
tauració i el comerç local.
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ACTUALITAT: URBANISME

Continuen els treballs de 
millora a la carretera de Sant 
Vicenç de Montalt

L’Ajuntament realitza 
diferents treballs de reparació 
del paviment del municipi

Les obres posen el focus en reforçar el ferm de la via i habilitar unes voreres 
més accessibles i segures per a les persones vianants

Les actuacions s’han portat a terme al carrer Sant Josep, al Passeig de les Moreres, 
al carrer de La Mercè i a la carretera de Sant Vicenç de Montalt

Aquestes setmanes, l’Àrea 
d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment de Caldes d’Estrac se-
gueix impulsant uns treballs 
de millora de la seguretat i 
de la mobilitat a la carretera 
de Sant Vicenç de Montalt. 
El consistori caldenc es tro-
ba actuant especialment en 
el tram de la corba, davant 
de l’accés al Parc de La Pine-
da. En concret, els treballs 
consisteixen a realitzar un 
sistema de suports perpen-
diculars a la carretera de 
Sant Vicenç de Montalt per 
a aconseguir d’aquesta ma-
nera un ferm més resistent, 
estable i segur. Així mateix, 
el projecte habilitarà unes 
voreres per a les persones 
vianants més accessibles i 
segures. En definitiva, les 
obres busquen reforçar la 
seguretat en la mobilitat de 

persones i vehicles i arranjar 
els deterioraments detec-
tats fruit del pas del temps.

Des de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, es demana 
disculpes per les molèsties 
que aquestes actuacions de 
millora de l’espai públic po-
den provocar als veïns i les 
veïnes del municipi. Com la 
zona d’actuació compren 
fins a l’eix de la carretera, 
l’àrea d’aparcament situada 
a peu de mur s’utilitzarà com 
a carril de circulació. Així ma-
teix, es preveu que en algun 
moment es poden partir 
talls intermitents de circula-
ció, tot i que s’intentarà que 
no coincideixin amb l’horari 
escolar.

Des de l’Ajuntament, 
es demana disculpes 
per les molèsties que 
aquestes actuacions 
de millora de l’espai 
públic poden provocar 
als veïns i les veïnes 
del municipi

La voluntat municipal 
ha estat garantir 
una bona qualitat 
urbana i millorar 
l’estat de conservacio i 
manteniment d’algunes 
vies del municipi

El passat mes de desem-
bre, l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac va coordinar diverses 
actuacions de millora de l’es-
pai públic. Durant les darre-
res setmanes de l’any, el con-
sistori caldenc va arranjar 
carrers i voreres per tal de 
garantir una bona qualitat 
urbana i millorar l’estat de 
conservació i manteniment 
d’algunes vies del municipi 
amb l’objectiu d’aconseguir 
un poble més agradable, 
còmode i segur. En aquest 
sentit, es van portar a ter-

me diferents treballs de re-
paració del paviment del mu-
nicipi al carrer Sant Josep, 
al Passeig de les Moreres, 
al carrer de La Mercè i a la 
carretera de Sant Vicenç de 
Montalt. Les actuacions van 
permetre incrementar la 
seguretat i el benestar dels 
caldencs i de les caldenques 
i donar resposta a les neces-
sitats d’aquests veïnats.
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ACTUALITAT: URBANISME ACTUALITAT: MEDI AMBIENT

L’Ajuntament aprova la 
contractació per a la 
redacció del POUM de 
Caldes d’Estrac

El consistori treballa per a millorar 
la gestió dels residus al municipi

Caldes d’Estrac dona prop de 
catorze tones de roba a l’oenagé 
Humana

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en vigor 
data de l’any 1984 i després de gairebé quaranta 
anys, es troba totalment obsolet i sovint genera 
confusions en les interpretacions L’any passat, es van recollir un total d’1.623.380 kg de 

residus i la recollida selectiva va suposar un 42,49% del 
total, unes xifres molt similars a les de l’any anterior

El municipi disposa de sis contenidors de recollida selectiva 
de roba usada ubicats a l’Esplanada de Can Muntanyà, al 
Camí Ral, al Poliesportiu Municipal i davant del cementiri

El passat dimarts 28 de 
desembre, el Ple de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
va aprovar la contractació 
per a la redacció del POUM 
de Caldes d’Estrac amb els 
vots a favor d’ERC, PSC i 
Gent d’Estrac i les absten-
cions de Junts per Caldes. 
El regidor d’Urbanisme, Mi-
quel González, va explicar 
que un cop aprovat l’Avanç 
de POUM el pas següent 
era licitar el contracte per 
a l’elaboració del document. 

González va recordar que el 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal en vigor datava 
de l’any 1984 i va constatar 
que gairebé quaranta anys 
després aquest estava to-
talment obsolet i sovint ge-
nerava confusions en les in-
terpretacions. González va 
afegir que amb el nou docu-
ment es buscava una rebaixa 
del sòl edificat i impulsar un 
front verd a la part nord del 
municipi, entre moltes altres 
qüestions. De la mateixa ma-
nera, l’alcalde Òscar Baró va 

Durant l’any passat, Caldes 
d’Estrac va recollir un total 
d’1.623.380 kg de residus, 
una xifra lleugerament infe-
rior a la de l’any anterior que 
va ser d’1.694.770 kg. Pel que 
fa a la tipologia dels materi-
als, es van recollir 132.280 kg 
de vidre, 94.360 kg de paper 
i cartró, 96.880 kg d’enva-
sos, 366.200 kg d’orgànica 
i 933.660 kg de rebuig. En 
aquest sentit, la recollida 
selectiva va suposar un total 

Entre els passats mesos 
de gener i desembre, els 
caldencs i les caldenques 
van dipositar 13.712,93 kg 
de roba als contenidors 
que l’oenagé Humana ha 
habilitat al municipi. Les 
prop de catorze tones de 
roba recuperades seran 
reutilitzades o reciclades, 
veient perllongat el seu 
cicle de vida útil, en el marc 
del conveni de col·laboració 
signat entre l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i l’oenagé. 

celebrar el fet de poder por-
tar a aprovació plenària la 
licitació abans d’acabar l’any, 
com s’havia marcat l’equip 
de govern, i va recordar que 
es tractava d’un projecte 
de gran importància per a 
la vila i per aquest motiu, va 
afegir que durant l’elabora-
ció del document es busca-
ria el consens amb totes les 
formacions.

Per la seva part, Albert 
Batlle de Gent d’Estrac va 
coincidir en afirmar que la 
contractació per a la re-
dacció del POUM de Caldes 
d’Estrac era un dels temes 
més importants pel futur del 
municipi, tot i que va lamen-
tar que la licitació no s’hagu-
és portat abans a aprovació 
plenària. En aquesta línia, 
Joaquim Arnó de Junts per 
Caldes va celebrar el fet de 
portar a aprovació la con-
tractació per a la redacció 
del POUM de Caldes d’Es-
trac, tot remarcant que el 
camí es va iniciar l’any 2014. 
No obstant això, Arnó va afe-
gir que trobava a faltar una 
recerca de consensos per 
part de l’equip de govern i va 
afirmar que hagués volgut 
comentar la documentació 
tècnica abans per tal de sug-
gerir propostes.

Mitjançant l’acord, l’entitat 
va posar a disposició del poble 
sis contenidors de recollida 
selectiva de roba usada que 
es van ubicar a l’Esplanada 
de Can Muntanyà, al Camí 
Ral, al Poliesportiu Municipal 
i davant del cementiri. 
D’aquesta manera, el 
municipi contribueix a donar 
una segona vida a la roba, 
reduir el volum de tèxtil 
que acaba als centres de 
tractament de residus i 
facilitar el reciclatge.

El nou document 
buscarà una rebaixa del 
sòl edificat i impulsar 
un front verd a la part 
nord del municipi, entre 
moltes altres qüestions

de 689.720 kg de residus, fet 
que significa un 42,49% del 
total, una xifra molt similar 
a la de l’any anterior que va 
ser de 724.090 kg de residus 
i un 42,72% del total. Des de 
les àrees de Medi Ambient i 
Via Pública de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, es conti-
nua treballant per a afavorir 
un increment del reciclatge i 
per a millorar la recollida se-
lectiva de residus al municipi.
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ACTUALITAT: JOVENTUT

ACTUALITAT: GENT GRAN

L’Espai Jove acull 
una gimcana sobre 
sexualitat

La popular cançó 
‘Thriller’ protagonitza la 
castanyada de
l’Espai Jove

La gent gran caldenca visita Girona

La proposta va sensibilitzar el jovent caldenc al 
voltant de les malalties de transmissió sexual i les 
relacions sexuals segures

Els avis i les àvies van poder gaudir d’una engrescadora sortida cultural i descobrir el centre 
històric de la ciutat, la catedral i els banys àrabs

Un grup de noies caracteritzades per a l’ocasió 
com autèntiques zombis van gravar una part de la 
coreografia del conegut tema de Michael Jackson

En el marc dels progra-
mes de prevenció que es 
treballen des de l’Espai Jove 
de Caldes d’Estrac, el pas-
sat dijous 4 de novembre, 
l’Àrea de Joventut de l’Ajun-
tament, amb la col·laboració 
de la Creu Roja de Caldes 
d’Estrac i de la Creu Roja 
Joventut, va organitzar una 
gimcana per a treballar amb 
el jovent caldenc temes de 
sexualitat des d’una vessant 
lúdica. De la mà de dues tèc-
niques de la Creu Roja, les 
joves participants van poder 
descobrir nous conceptes, 
trencar tabús i resoldre 
dubtes. El clima de confian-
ça que es va crear a l’equi-
pament municipal va afavo-
rir que les joves estiguessin 
obertes a preguntar, sense 
vergonya, els seus dubtes i 
les seves inquietuds. 

Un any més, l’Espai Jove 
de Caldes d’Estrac va ce-
lebrar la castanyada. En-
guany, l’equipament munici-
pal va apostar per barrejar 
la celebració catalana amb 
la popular festivitat de Ha-
lloween. En aquest sentit, 
l’Àrea de Joventut de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
va preveure dues divertides 
activitats. En primer lloc, es 
va dinamitzar un taller de 
maquillatge de terror per 
aprendre trucs i tècniques 
per fer ferides, cicatrius i al-
tres dibuixos a la pell. Un cop 
les joves participants es van 
maquillar, vestir, pentinar i 
caracteritzar com a autèn-
tiques zombis, es va gravar 
una part de la coreografia 
de la popular cançó ‘Thriller’ 

A través de diferents dinà-
miques i jocs, la gimcana va 
aprofundir en la importàn-
cia de les relacions sexuals 
segures i les malalties de 
transmissió sexual. La bona 
acollida de l’activitat va po-
sar sobre la taula la neces-
sitat de continuar sensibilit-
zant el jovent caldenc amb 
l’objectiu que els nois i les 
noies comptin amb tota la in-
formació possible per a viure 
la sexualitat sense tabús i de 
forma plena i saludable.

De la mà de dues 
tècniques de la 
Creu Roja, les joves 
participants van 
poder descobrir nous 
conceptes, trencar 
tabís i resoldre dubtes

El fantàstic resultat es 
pot gaudir a les xarxes 
socials de l’Ajuntament 
i de l’Espai Jove

de Michael Jackson. Una set-
mana abans, les noies havien 
format part d’un taller de 
dansa per aprendre i assa-
jar el conegut ball de la mà 
d’una professional. El fantàs-
tic resultat, gràcies també a 
la feina de la cooperativa El 
Monocle, qui es va encarre-
gar de la gravació i l’edició 
del vídeo, es pot gaudir a les 
xarxes socials de l’Ajunta-
ment i de l’Espai Jove. Des 
del consistori, s’agraeix a les 
noies participants la implica-
ció en la proposta i l’èxit de 
l’activitat.

Amb la voluntat de cele-
brar l’arribada de les festes 
nadalenques i oferir activi-
tats diferents i engrescado-
res a les persones majors de 
65 anys del municipi, l’Àrea 
de Gent Gran de l’Ajunta-
ment de Caldes d’Estrac va 
organitzar una sortida cul-
tural a Girona. L’activitat es 

va fer el passat divendres 
17 de desembre, de 9 a 18 
hores, i va incloure una visi-
ta guiada a la catedral i als 
banys àrabs de la mà de dos 
professionals locals. Els avis 
i les àvies es van mostrar 
molt contents davant la pro-
posta de tornar a sortir a 
descobrir el territori. 

La bona acollida es va tra-
duir en una fantàstica sorti-
da cultural, on la gent gran va 
poder deixar enrere els durs 
mesos derivats de l’emer-
gència sanitària, respirar de 
nou i gaudir d’una bonica jor-
nada cultural, plena d’histò-
ria i de companyonia.
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ACTUALITAT: DONA I POLITIQUES D’IGUALTAT

Una xerrada en línia 
centrarà el 
Dia Internacional de les 
Dones

Nous tallers per a prevenir l’abús sexual infantil

Caldes d’Estrac s’alça 
contra les violències 
envers les dones

La proposta adreçada a dones que no tenen fills i filles, o 
bé perquè no han pogut o bé per elecció pròpia, s’oferirà el 
pròxim dimarts 8 de març a les 19 hores

De la mà de la Fundació Vicki Bernadet, s’impartiran diferents sessions a l’alumnat i al 
professorat de l’Escola Sagrada Família i de l’Escola Bressol Municipal

Amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, l’Ajuntament va impulsar 
diverses activitats al municipi

Amb motiu del Dia Interna-
cional de les Dones, que es 
commemora anualment el 8 
de març, l’Àrea de Dona i Po-
lítiques d’Igualtat de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
impulsarà una xerrada en 
línia adreçada a dones que 
no tenen fills i filles, o bé per-
què no han pogut o bé per 
elecció pròpia. Així doncs, el 
pròxim dimarts 8 de març, 
a les 19 hores, s’impartirà la 
proposta que portarà per 
títol ‘Ser dona no sempre 
és ser mare’ i anirà a càrrec 
de Norma Isern. Per a par-
ticipar-hi, les dones interes-
sades hauran d’inscriure’s 
prèviament a través d’un 

Enguany, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, amb la col-
laboració de la Fundació Vicki 
Bernadet, promou una nova 
edició del projecte de preven-
ció de les relacions abusives. 
A través d’un seguit de ta-
llers i formacions, s’apropa-
rà la problemàtica de l’abús 
sexual infantil d’una manera 
reflexiva, oferint elements 
claus per a la prevenció, la 
detecció i l’autoprotecció en 
funció de la maduresa i l’edat 

El passat dijous 25 de no-
vembre, l’Ajuntament va 
alçar la veu, conjuntament 
amb institucions, entitats, 
col·lectius i ciutadania, per 
a exigir la fi de les violències 
envers les dones. En el marc 
del Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència 
envers les dones, els actes 
van començar al matí amb 
la lectura del manifest a la 
Plaça de l’Ajuntament. A la 
tarda, es va impulsar un ta-
ller de defensa personal per 
a joves a partir dels 12 anys a 
càrrec de l’entitat caldenca 
Aikido Estrac a l’Espai Jove. 
L’endemà, divendres 26 de 
novembre, dins del Mercat 
Setmanal, el col·lectiu Cúr-
cuma va dinamitzar un punt 
lila i l’alumnat de 3r i 4t de 
Primària de l’Escola Sagrada 
Família va participar en uns 

tallers de coeducació sobre 
diversitat familiar conduïts 
per professionals del mateix 
col·lectiu. Finalment, la Sala 
Cultural de l’Ajuntament va 
acollir l’espectacle ‘La dona 
sola’ a càrrec de Yolanda 
Valero Pardo. La punyent 
proposta va abordar les de-
sigualtats de gènere i la vio-
lència masclista. Un cop va 
finalitzar la representació, 
es va afavorir un debat entre 
les persones assistents.

La xerrada, que 
portarà per títol ‘Ser 
dona no sempre és ser 
mare’, anirà a càrrec 
de Norma Isern

dels diferents grups. En 
concret, s’impartiran dos 
tallers adreçats a l’alumnat 
de 4t i de 6è de Primària 
de l’Escola Sagrada Famí-
lia. Així mateix, es realitzarà 
una formació per al profes-
sorat de l’Escola Sagrada 
Família i de l’Escola Bressol 
Municipal amb l’objectiu de 
proveir a l’equip educatiu de 
coneixements i competènci-
es per a detectar possibles 
situacions abusives i saber 

El projecte oferirà 
elements claus per a la 
prevenció, la detecció 
i l’autoprotecció 
en funció de la 
maduresa i l’edat 
dels diferents grups

L’alumnat de 3r i 4t de 
Primària de l’Escola 
Sagrada Família va 
participar en uns tallers 
de coeducació sobre 
diversitat familiar

formulari en línia al web mu-
nicipal. Així mateix, l’Àrea de 
Dona i Polítiques d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ultima els darrers 
detalls de dues activitats 
més emmarcades en el Dia 
Internacional de les Dones: 
un berenar intercultural de 
dones i un taller de defensa 
personal. Properament, es 
donarà més informació.

com intervenir en cas de de-
tecció o revelació, així com 
per estar preparats per a 
protegir adequadament els 
infants.
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ACTUALITAT: ENSENYAMENT

S’adequaran les 
instal·lacions de 
l’Escola Sagrada 
Família 
Representants de l’Ajuntament, del Departament 
d’Educació i de Serveis Territorials han abordat la 
necessitat de construir uns vestidors, adequar els 
finestrals i canviar la caldera

El passat dijous 25 de no-
vembre, l’alcalde Òscar Baró 
i el regidor d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac, Miquel González, es van 
reunir amb representants 
del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalu-
nya i de Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme 
i Vallès Oriental per a par-
lar de les millores a l’Escola 
Sagrada Família. Durant la 
visita a les instal·lacions del 
centre educatiu caldenc, es 
va abordar la necessitat de 
construir uns vestidors, que 
probablement s’habilitaran 
en un espai al costat del gim-
nàs, adequar els finestrals 
d’una de les plantes de l’edi-
fici que resten per a arran-
jar, canviar la caldera i con-
dicionar la sala on es troba.

A la trobada, hi van as-
sistir el director general de 
Centres Públics del Depar-
tament d’Educació, Jean-
Marc Segarra, el director 
de Serveis Territorials d’En-
senyament al Maresme i Va-
llès Oriental, Simó López, la 
directora adjunta de Serveis 
Territorials d’Ensenyament 
al Maresme i Vallès Oriental, 
Sisa López, el cap d’obres de 
Serveis Territorials d’Ense-
nyament al Maresme i Vallès 
Oriental, Òscar Pisonero, 
el tècnic de planificació de 
Serveis Territorials d’Ense-

nyament al Maresme i Vallès 
Oriental, Manel Marín, i la 
inspectora del centre edu-
catiu, Anna Oliva. Així ma-
teix, en nom de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, hi van 
participar l’alcalde Òscar 
Baró, el regidor d’Urbanis-
me, Miquel González, el tèc-
nic d’Ensenyament, Bernat 
Aranyó, l’arquitecte munici-
pal, Álvaro Gimeno, i el coor-
dinador de serveis tècnics, 
Agustí Grivé. També, hi van 
assistir a la trobada la di-
rectora de l’Escola Sagrada 
Família, Natàlia Millán, la cap 

d’estudis, Anna Ballester, i la 
secretària del centre edu-
catiu, Amàlia González. Així 
doncs, la reunió va servir per 
a posar sobre la taula les ne-
cessitats de l’escola i arribar 
a un consens per a adequar 
les instal·lacions i oferir un 
millor servei als infants.

La reunió va servir 
per a posar sobre la 
taula les necessitats 
de l’escola caldenca i 
arribar a un consens 
per a adequar les 
instal·lacions i oferir 
un millor servei als 
infants del municipi

Benvolgudes famílies,
La nostra escola, l’única del poble, és una escola 

d’una línia, petita i acollidora, d’estructura antiga, 
però renovada recentment i amb grans espais 
interiors que permeten realitzar nombroses 
activitats. Als últims cursos, la comunitat educativa 
(escola, AMPA i ajuntament) hem apostat per 
la millora del centre posant parquet, dotant de 
projectors totes les aules, renovant el mobiliari, etc.

A l’Escola Sagrada Família, creiem en una 
educació que fomenti el desenvolupament integral 
dels infants i per aquest motiu, totes les àrees del 
currículum tenen la mateixa importància. Què 
fem?

- Creem espais per tal que els infants construeixin 
els seus aprenentatges

- Fem projectes
- Aprofitem els recursos del poble
- Fem racons de treball
- Fem espais d’aprenentatge
- Fem sortides
La majoria de l’equip de mestres és definitiu, la 

qual cosa ens permet dur a terme projectes de més 
d’un any de durada. A més, l’escola està adherida 
a alguns projectes com l’Escola Nova 21, el Grup 
Experimental Plurilingüe i l’#aquiproubullying. 
Per últim, des de fa sis anys, portem a terme el 
projecte “Petits Grans Artistes” juntament amb la 
Fundació Palau i Fabre.

Natàlia Millán
Directora de l’Escola Sagrada Família
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dissabte 26 de febrer, a les 17 
hores, impulsarà un concurs 
de disfresses. Així mateix, el 
divendres 25 de febrer, a les 
18 hores, la Biblioteca Can 
Milans organitzarà un taller 
de maquillatge.

ACTUALITAT: CULTURA

Caldes d’Estrac 
gaudirà a ritme de 
Carnaval
Una xocolatada popular, un espectacle musical infantil 
i una cercavila per alguns dels carrers del municipi són 
les propostes programades pel consistori caldenc

La cercavila sortirà 
a les 20 hores de la 
Plaça de la Vila i farà 
parada a diferents 
establiments caldencs

El pròxim dissabte 26 
de febrer, Caldes d’Estrac 
s’omplirà de disbauxa i festa. 
Les activitats començaran 
a les 18 hores a la Plaça de 
la Vila amb una xocolatada 
popular. En aquest sentit, 
les persones que vinguin 
disfressades en podran 
gaudir de manera gratuïta. 
Tot seguit, a les 19 hores, 
la Sala Cultural de l’Ajunta-
ment acollirà un espectacle 

musical infantil de la mà de 
Trastos Band. A continua-
ció, a les 20 hores, una cer-
cavila recorrerà alguns dels 
carrers del municipi a ritme 
de BKT Brass Band. En con-
cret, l’itinerari començarà a 
la Plaça de la Vila i continu-
arà per la Riera, el Carreró, 
el Camí Ral, la Baixada de 
l’Estació, el carrer Callao, la 
Riera, el carrer Sant Pere i el 
carrer Sant Josep. Durant el 

A la recerca del reeixit 
compositor caldenc 
Josep Mont i Grau

‘La sardana del segle XX’ 
de Josep MONT i GRAU 
(obra pòstuma)

L’Ajuntament treballa per a organitzar una presentació del 
llibre ‘La sardana del segle XX’ d’Òscar Crespo i Alexis 
Serrano a Caldes d’Estrac a la primavera

Edició a cura d’Òscar CRESPO, musicòleg & Alexis 
SERRANO, arxiver i director de l’ACM

Durant els darrers anys, 
el musicòleg Òscar Crespo 
i l’historiador Alexis Serra-
no s’han endinsat en la vida 
del reeixit mestre, director 
i compositor caldenc Jo-
sep Mont i Grau. El resultat 
d’aquesta acurada investi-
gació ha estat el llibre ‘La 
sardana del segle XX’, un 
compendi d’informació indis-
pensable per a les persones 
amants de les sardanes i de 
la cultura popular. En con-
cret, la publicació conté les 
característiques de la sar-
dana des d’un punt de vista 
polièdric, un recull exhaus-
tiu de les coreografies de la 
dansa i un estudi acurat de la 
música de cobla.

Voldríem recordar el 
punt de partida d’aquesta 
aventura, que el passat di-
marts 21 de desembre es 
va materialitzar en l’edició 
d’un llibre de gran qualitat, 
il·lustrat amb fotografies 
magnífiques.

2016, Òscar CRESPO, 
estudiant de musicologia 
(UAB), resident a Caldes 
d’Estrac, és a la recer-
ca d’un músic autòcton. 
S’adreça a la parròquia i 
el rector l’envia al grup de 
persones voluntàries de 
l’associació Arrels Cultura 
que fan una labor de res-
cat i de conservació de do-
cuments d’història local. I 
així, Josep MONT i GRAU, 
músic i compositor cal-
denc, esdevindrà objecte 
del seu estudi, començant 
primer per la localització i 
recuperació del seu arxiu 

Mercè Artigas, Rosa Nebot, Àngels 
Massísimo, Ramon Clofent, Gemma 
Vila, Núria Serra, Francesc Vila, etc. 
(equip de persones voluntàries de 
l’associació Arrels Cultura)

Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Caldes d’Es-
trac, el Consell Comarcal del 
Maresme, l’entitat calden-
ca Arrels Cultura i l’editori-
al Efadós, l’Arxiu Comarcal 
del Maresme va organitzar 
una presentació oficial del 
llibre ‘La sardana del segle 
XX’ el passat dimarts 21 de 
desembre, a les 19 hores, a 
la Sala d’Actes de Can Pala-
uet. En aquesta línia, l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac orga-
nitzarà una presentació al 
municipi el pròxim diumen-
ge 24 d’abril dins dels actes 
de celebració de la diada de 
Sant Jordi. Properament, es 
donarà més informació.

personal, gràcies als bons 
oficis de Ramon Maria Sal-
và (in memoriam) i l’actitud 
acollidora i generosa de 
la família del mestre. Les 
petjades del compositor 
han portat l’Òscar a Reus 
i a Caldes, on el 2018 va 
concloure el treball d’in-
ventari, estudi i anàlisi 
dels “papers del mestre 
Mont”. I per acabar, a Ma-
taró, on el fons personal 
del músic s’ha incorporat 
a l’Arxiu Comarcal del Ma-
resme (ACM) i ara culmina 
en la publicació del llibre. 
Nosaltres, voluntaris del 
Dipòsit Documental Pro-
visional (DDP), ubicat dins 
del magatzem municipal, 
receptor de donacions de 
particulars i d’associaci-
ons de Caldes d’Estrac, 
estem molt contents de 
que aquest fons hagi en-
trat a formar part de 
l’ACM, sabent que és una 
total garantia de conser-
vació i d’accés per al públic 
interessat i estudiós.

recorregut, la cercavila farà 
parada als següents establi-
ments caldencs: Tête à Tête, 
Pizzeria Estrac, Can Suñé, 
La Tasqueta de Caldes, Ca 
l’Adela, La Granja i Metru.

En aquesta línia, l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac ha 
programat dues divertides 
activitats: el divendres 25 
de febrer, a les 17 hores, 
organitzarà un taller-
concurs de truites i el 
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ACTUALITAT: CULTURA

Caldes d’Estrac s’engalana amb motiu 
de les festes nadalenques
L’encesa de llums va aplegar un gran nombre de caldencs i caldenques que no es van voler perdre el tret 
de sortida oficial de la Festa Major de Santa Llúcia i del Nadal

El correfoc de la Colla 
de Diables d’Estrac i 
la Colla Infantil dels 
Diables d’Estrac va 
ser un dels actes més 
esperats per la seva 
tradició i llegat a la vila

A finals d’any, Caldes d’Es-
trac va poder gaudir d’una 
de les celebracions populars 
més estimades del munici-
pi. La Festa Major de Santa 
Llúcia va tornar amb força, 
malgrat l’emergència sanità-
ria derivada de la Covid-19, i 
amb moltes propostes pen-
sades especialment pels in-
fants del municipi.

Oficialment, la Festa Major 
de Santa Llúcia va començar 
el divendres 10 de desem-
bre amb un taller de guarni-
ments de Nadal a la Sala Cul-
tural a càrrec de Marta Ros-
sell de Creativa Idees. Una 
cinquantena de nens i nenes 
van dibuixar i omplir de color 
boniques creacions, que un 
cop enllestides van penjar a 
l’arbre de la Plaça de la Vila 
juntament amb les precio-
ses composicions fetes per 
l’alumnat de l’Escola Sagra-
da Família. A continuació, 
l’encesa de llums de Nadal va 
ser tot un èxit de participa-
ció ciutadana. 

Paral·lelament, l’alumnat 
de 6è de Primària de l’Escola 
Sagrada Família va animar 
la vetllada amb música, sor-
teigs, venda de ponsèties i 
guarniments nadalencs i una 
saborosa xocolatada popu-
lar feta per la cuina de Dyna-
mic Hotels amb melindros.

L’endemà, dissabte 11 de 
desembre, el bon temps va 
acompanyar al llarg de tot 
el matí. El torneig de pe-
tanca de la tirada del pernil 
organitzat pel Club Petan-
ca Caldetes va aplegar una 
cinquantena de persones a 
les pistes municipals de pe-
tanca i l’espectacle familiar 
itinerant amb música, ani-
mació i jocs tradicionals ‘El 
meu amic Brutus’ a càrrec 
de la companyia del Príncep 
Totilau va reunir una qua-
rantena d’infants. L’actuació 
es va desenvolupar princi-
palment a la Pèrgola de Can 
Muntanyà, on petits i grans 
van divertir-se amb l’engres-
cadora proposta. Al migdia, 
la Plaça de la Vila va acollir 
un acte de reconeixement a 
les persones voluntàries que 

s’han implicat al màxim per a 
aturar la Covid-19 i contra-
restar els seus greus efec-
tes socials. L’acte va comp-
tar amb un petit càtering i 
amb els parlaments de l’al-
calde Òscar Baró, el primer 
tinent d’alcalde, Joan Baró, 
la regidora d’Acció Social i 
de Gent Gran, Laura Aloy, 
i representants de la Creu 
Roja de Caldes d’Estrac. A 
la tarda, el correfoc de la 
Colla de Diables d’Estrac 

i la Colla Infantil dels Dia-
bles d’Estrac va ser un dels 
actes més esperats per la 
seva tradició i llegat a la vila. 
Desenes de persones van 
gaudir de la proposta que va 
transcórrer sense incidents 
i amb molta prudència i seny 
per part dels caldencs i les 
caldenques. El correfoc va 
sortir del Parc Joan Mara-
gall, va recórrer la Riera i va 
finalitzar a la Riera davant 
de la Plaça de la Vila, on es 

va poder gaudir d’un petit 
castell de focs artificials. A 
continuació, una seixante-
na de persones van ballar a 
ritme de la Nit Jove, que va 
omplir de música la Sala Cul-
tural amb les actuacions de 
la cantautora Virgina Zaldí-
var i dels punxadiscos Ricky 
Vives i Henry Jones, que van 
fer sonar els millors èxits del 
moment.



14

ACTUALITAT: CULTURA

El diumenge 12 de desem-
bre, els jocs gegants de fusta 
que es van instal·lar a l’Espla-
nada de Can Muntanyà van 
sorprendre els més menuts 
de poble. Prop d’una setan-
tena d’infants i les seves fa-
mílies van divertir-se amb 
la proposta de Quiràlia. A la 
tarda, el Club de Patinatge 
Artístic de Caldes d’Estrac 
va oferir el tradicional festi-
val de Nadal, protagonitzat 
per nens i nenes de l’entitat, 
al poliesportiu municipal i 
a continuació, l’espectacle 
d’humor gestual ‘Brossa, 
una comèdia de merda’ de 
la mà d’H6 Clown va aplegar 
una quarantena de persones 
a la Sala Cultural. La pro-
posta va abordar un tema 
molt punyent i de màxima 
actualitat, el sensellarisme, 
fet que va despertar moltes 
sensacions entre el públic 
assistent. 

Les activitats van conti-
nuar l’endemà, dilluns 13 de 
desembre, amb un taller de 
creacions florals nadalen-
ques a càrrec de Vanessa 

Puigderrajols d’Airam Flors 
a l’Espai Jove, on, tot em-
prant flors i altres elements 
decoratius, una quinzena 
d’infants van elaborar bo-
niques composicions florals 
nadalenques.

En el marc de la Festa Ma-
jor de Santa Llúcia, la Parrò-
quia de Santa Maria va aco-
llir també una 
missa solem-
ne en honor a 
Santa Llúcia 
que va estar 
presidida pel 
bisbe auxiliar 
de Barcelona, 
Mons. Javier 
Vilanova, i que 
va comptar 
amb la col-
laboració de 
la Coral de 
Sant Vicenç 
de Montalt i 
un concert de Nadal amb el 
grup Brattia, que va inter-
pretar cançons i nadales de 
tots els temps. També, l’Es-
pai Jove va acollir una tarda 
de karaoke, un reeixit taller 

de cuina mexicana, una inte-
ressant xerrada sobre salut 
mental a càrrec d’Anna Hor-
ta, psiquiatra de l’Hospital 
de Mataró, el tradicional 
brindis de Nadal organitzat 
per les àrees d’Acció Social 
i de Gent Gran de l’Ajunta-
ment i un reeixit taller de 
crepes. Per la seva part, 

la Biblioteca 
Can Milans 
va organitzar 
una conversa 
amb l’escrip-
tor Víctor 
del Árbol so-
bre la novel-
la ‘Abans de 
gairebé tot’ 
i un sorteig 
de paneres 
de Nadal. Així 
mateix, la 
Fundació Pa-
lau va impul-

sar una activitat familiar per 
a dissenyar postals d’hivern 
i de Nadal i un recital de po-
esies i contes nadalencs de 
diversos autors. Finalment, 
el dimecres 5 de gener va 

arribar la nit més màgica de 
l’any i una de les més espe-
rades pels infants caldencs. 
Un any més, Caldes d’Estrac 
va rebre la visita de Melcior, 
Gaspar i Baltasar. A les 18 
hores, una petita cavalcada 
amb tres carrosses va re-
córrer alguns dels carrers 
del municipi. Tot seguit, a la 
Sala Cultural, va tenir lloc la 
recepció reial, on els nens 
i les nenes van poder com-
partir uns instants màgics 
amb Ses Majestats Els Reis 
Mags d’Orient. L’activitat, 
que va tenir una gran aco-
llida entre els caldencs i les 
caldenques, va acomiadar 
les festes nadalenques. Des 
de l’Ajuntament, s’agraeix 
enormement la gran feina 
feta per la Comissió de Reis, 
els serveis municipals, la bri-
gada municipal, els agents 
locals i el personal adminis-
tratiu, així com la implicació 
de veïns i veïnes. Gràcies a 
tots i totes, la Festa Major 
de Santa Llúcia i el Nadal han 
estat tot un èxit.

Des de l’Ajuntament, 
s’agraeix 
enormement la gran 
feina feta per la 
Comissió de Reis, els 
serveis municipals, 
la brigada municipal, 
els agents locals 
i el personal 
administratiu
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El passat divendres 21 de 
gener, la regidora d’Acció 
Social i Atenció a les Perso-
nes de l’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac, Laura Aloy, i el 
president del Comitè Local 
de la Creu Roja de Caldes 

d’Estrac, Josep Taberné, 
van formalitzar la renovació 
del conveni de col·laboració 
entre ambdós ens. Enguany, 
la principal modificació ha es-
tat la durada de l’acord, que 
en lloc de ser anual és per 

quatre anys amb l’objectiu 
de reforçar la col·laboració 
amb l’entitat caldenca.

En el marc del conveni de 
suport mutu amb la secció 
local de la Creu Roja, l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
es compromet a continuar 
donant suport econòmic a 
l’entitat durant els propers 
quatre anys. Per la seva 

part, la Creu Roja de Caldes 
d’Estrac es compromet a 
continuar impulsant accions 
i actuacions relacionades 
amb els àmbits dels serveis 
socials i de la protecció civil.

En concret, l’entitat cal-
denca seguirà atenent les 
demandes puntuals d’emer-
gència social, desenvolupant 
accions de conscienciació de 
la població i de reducció de 
la vulnerabilitat en situació 
de catàstrofes i emergènci-
es sanitàries, distribuint els 
aliments dels Fons d’Ajuda 
Europea entre les persones 
en situació de vulnerabilitat 
social, ajudant a les famílies 
amb dificultats econòmi-
ques amb el pagament dels 
subministraments i dels llo-
guers, distribuint les ajudes 
de suport social com bol-
quers, productes de neteja 
de la llar o d’higiene personal 
i col·laborant amb les activi-
tats lúdiques que organitzi 
o patrocini l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, així com 
amb la temporada de platja 
prestant el servei de bany 
adaptat tres dies a la setma-
na per veïns i veïnes.

fants. Paral·lelament, Dyna-
mic Hotels va sumar-se a la 
iniciativa i va recollir joguines 
entre els seus clients, que 
també van ser repartides 
entre els nens i les nenes del 
municipi omplint les seves 
cares de somriures i els seus 
cors d’alegria i d’il·lusions.

ACTUALITAT: ACCIÓ SOCIAL

Prop d’una cinquantena 
d’infants caldencs 
reben joguines i regals

L’Ajuntament renova el conveni 
de col·laboració amb la Creu 
Roja de Caldes d’Estrac

L’Ajuntament i la Creu Roja de Caldes d’Estrac han 
promogut, un any més, la campanya solidària de joguines 
de Reis, que enguany ha beneficiat 25 famílies del municipi

La principal novetat ha estat la durada de l’acord, que en 
lloc de ser anual és per quatre anys amb la voluntat de 
reforçar el vincle amb l’entitat caldenca

En el marc del conveni de 
col·laboració entre ambdós 
ens, aquest Nadal, l’Àrea 
d’Acció Social i Atenció a les 
Persones de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac i la Creu 
Roja de Caldes d’Estrac van 
impulsar una nova campanya 
solidària de joguines de Reis. 
Un any més, la voluntat va 
ser que cap infant caldenc 

es quedés sense regals du-
rant les festes nadalenques. 
Enguany, un total de 25 famí-
lies i 46 nens i nenes van po-
der disposar de joguines. De 
la mà de Ses Majestats Els 
Reis Mags d’Orient i gràcies 
als seus savis consells, es va 
preveure la tipologia de re-
gals a entregar a les famílies 
segons l’edat dels seus in-

Dynamic Hotels va 
sumar-se a la iniciativa 
i va recollir joguines 
entre els seus clients

La Creu Roja de Caldes 
d’Estrac continuarà 
impulsant accions i 
actuacions relacionades 
amb els àmbits dels 
serveis socials i de 
la protecció civil

Noves bonificacions 
de la taxa de recollida 
d’escombraries

L’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) han posat en marxa una 
nova convocatòria de bonificacions de la 
taxa de recollida d’escombraries. En con-
cret, s’ofereix una bonificació del 40% de la 
taxa de la brossa municipal i hi poden optar 
les unitats familiars que no superin el sala-
ri mínim interprofessional -que enguany se 

situa en els 1.000 euros mensuals o els 
14.000 euros anuals- i que estiguin empa-
dronades al poble.

Les famílies que ho desitgin poden pre-
sentar la seva sol·licitud mitjançant una 
instància a l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
En el cas de les persones pensionistes, cal 
presentar el certificat de pensions de l’any 
en curs que envia la Seguretat Social. En 
tots els casos, la sol·licitud cal que estigui 
dirigida a l’ORGT, ja que serà aquest orga-
nisme qui resolgui les peticions. La data 
límit per a presentar les sol·licituds és el 
pròxim dijous 31 de març.
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ACTUALITAT: ESPORTS

250 persones participen en 
la primera edició de la Cursa 
de la Dona 3 Viles

Caldes d’Estrac 
acull un winter 
camp de karate

L’últim dia de l’any, el color rosa va tenyir els carrers de Caldes d’Estrac, Sant 
Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres amb motiu de l’esdeveniment

Una seixantena d’esportistes d’arreu del món es 
van apropar al municipi per a preparar les 
properes competicions d’àmbit estatal i europeu

Caldes d’Estrac, Sant 
Vicenç de Montalt i Sant 
Andreu de Llavaneres van 
acomiadar el 2021 d’una ma-
nera original, divertida i sa-
ludable. El passat divendres 
31 de desembre, a la tarda, 
els tres municipis van acollir 
la primera edició de la Cursa 

El Club Esportiu Dynamic, 
amb el suport de l’Ajunta-
ment de Caldes d’Estrac, va 
impulsar a mitjans del passat 
mes de novembre un winter 
camp de karate al municipi. 
Durant tres dies, el professi-
onal Sensei Jonathan Tineo 
va impartir un curs tècnic i 
específic per a preparar les 
properes competicions de 
l’any. Una seixantena d’es-
portistes d’arreu del món 
hi van participar. Aquest 
cop, l’Ajuntament de Caldes 

de la Dona 3 Viles. En total, 
200 persones van participar 
en la modalitat de cursa i 50 
persones ho van fer en la 
modalitat de caminada.

A les 17 hores, al Port Balís 
de Llavaneres, es va donar 
el tret de sortida a l’esde-
veniment esportiu, que va 

d’Estrac va cedir les instal-
lacions del pavelló munici-
pal perquè els esportistes 
poguessin treballar, entre-
nar i preparar els propers 
campionats d’àmbit estatal 
i europeu. En aquesta línia, 
a l’estiu, el Club Esportiu 
Dynamic i Eurostage ja van 
promoure un curs similar al 
municipi que va acollir prop 
de 300 persones d’una tren-
tena de països diferents.

comptar amb dones i homes 
a partir dels 12 anys d’edat. 
La primera edició de la Cur-
sa de la Dona 3 Viles va re-
córrer el front marítim dels 
tres municipis i alguns dels 
principals carrers de Cal-
des d’Estrac. D’acord amb 
les indicacions de les autori-

La caldenca Marina 
Codina va emportar-se 
el guardó a la primera 
classificada de Caldes 
d’Estrac a la cursa 
de 5 quilòmetres 
amb un temps de 27 
minuts 24 segons

L’Ajuntament va cedir 
les instal·lacions del 
pavelló municipal 
perquè els esportistes 
poguessin treballar, 
entrenar i preparar els 
propers campionats

tats sanitàries, es va seguir 
en tot moment un estricte 
reglament i protocol de se-
guretat i prevenció per a fer 
front a la Covid-19.

La caldenca Marina Codi-
na va emportar-se el guardó 
a la primera classificada de 
Caldes d’Estrac a la cursa de 
5 quilòmetres amb un temps 
de 27 minuts 24 segons. El 
guardó a la primera classi-
ficada de Caldes d’Estrac a 
la cursa de 10 quilòmetres 
va quedar desert. Des del 
consistori caldenc, s’agraeix 
la col·laboració de la Policia 
Local, de la Brigada Munici-
pal i dels equips tècnics de 
l’Ajuntament, així com la im-
plicació de totes les perso-
nes voluntàries.
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ACTUALITAT: ESPORTS

La TunaRaceBalfegó torna a 
Caldes d’Estrac

Ja és aquí la 32a Cursa Popular de 
Caldes d’Estrac 3 Viles!

La popular competició va aplegar prop de 100 persones participants i va 
comptar amb l’assistència de nedadors i nedadores de primer nivell

El pròxim diumenge 10 d’abril, una nova edició del popular esdeveniment esportiu caldenc recorrerà el 
front marítim i alguns dels principals carrers del municipi

El passat diumenge 17 
d’octubre, les aigües de Cal-
des d’Estrac van ser testi-
monis d’una nova edició de 
la TunaRaceBalfegó. La com-
petició, que es va realitzar 
en aigües 100% obertes, va 
estar organitzada pel Club 
Esportiu Dynamic, amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac. A primera 
hora del matí, la Platja dels 
Tres Micos va acollir a les 
prop de 100 persones parti-
cipants. Enguany, la propos-
ta va oferir dues alternati-
ves: Swim 2k (2 quilòmetres) 
o Swim 4k (4 quilòmetres). A 
Caldes d’Estrac, la primera 
edició de la TunaRaceBalfe-
gó es va viure l’any 2017 i des 

Després d’una aturada obligada 
a causa de l’emergència sanitària 
derivada de la Covid-19, el pròxim 
diumenge 10 d’abril, Caldes d’Es-
trac correrà a ritme de la 32a Cur-
sa Popular. L’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
amb el suport de Gesport i dels 
consistoris de Sant Andreu de Lla-
vaneres i Sant Vicenç de Montalt, 
ha posat en marxa una nova edició 
del popular esdeveniment espor-
tiu caldenc, que va ser organitzat 
per primer cop l’any 1982.

La 32a Cursa Popular de Caldes 
d’Estrac 3 Viles començarà a les 
9 hores al Passeig dels Anglesos, 
davant de l’Hotel Colón, i finalitza-
rà a l’Esplanada de Can Muntanyà, 
una hora i mitja després del tret 
de sortida. El recorregut, de deu 
quilòmetres de distància, voreja-
rà el front marítim i passarà per 
alguns dels principals carrers de 
Caldes d’Estrac, així com per Sant 
Andreu de Llavaneres i Sant Vi-
cenç de Montalt. La prova estarà 
oberta a totes les persones ma-
jors de 14 anys i comptarà amb un 

La competició, que 
es va realitzar en 
aigües 100% obertes, 
va estar organitzada 
pel Club Esportiu 
Dynamic, amb el 
suport de l’Ajuntament

Les inscripcions es podran 
fer al web oficial de la 
prova esportiva fins al 
pròxim divendres 8 d’abril 
o fins a arribar a les 500 
persones inscrites

de llavors, edició rere edició, 
la iniciativa va sumant nous 
i coneguts participants. 
Aquesta edició, hi van assis-
tir importants esportistes 
professionals, com Jimena 
Pérez, nedadora olímpica a 
Tokio; Guillem Pujol, campió 
d’Espanya en aigües obertes 
i mundialista; Carlos Ortiz i 
Manuel Lires, nedadors naci-
onals d’alt nivell; Lara Tome, 
nedadora del Club Natació 
Sabadell i de la selecció, i 
Clàudia Giralt, nedadora del 
Centre Natació Mataró. Des 
de l’Ajuntament i el Club Es-
portiu Dynamic, s’agraeix la 
implicació de totes les per-
sones participants, voluntà-
ries i col·laboradores.

avituallament al quilòmetre cinc, on hi haurà 
aigua, i un avituallament a la meta, on hi hau-
rà aigua, isotònic i fruita. Així mateix, hi haurà 
premis, medalla o trofeu,  per a les diferents 
categories.

A principis del mes de febrer, 
es van obrir oficialment les ins-
cripcions. Les persones interes-
sades podran apuntar-se al web 
oficial de la prova esportiva fins 
al pròxim divendres 8 d’abril, a les 
9 hores, o fins a arribar a les 500 
persones inscrites. En cas d’ha-
ver-hi places disponibles, el mateix 
diumenge 10 d’abril, de 7.30 a 8.45 
hores, es podrà fer la inscripció a 
la zona habilitada a l’Esplanada de 
Can Muntanyà. Les persones ins-
crites rebran una samarreta amb 
el logo de la cursa i una bossa del 
corredor amb obsequis de les em-
preses patrocinadores.
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LES RECOMANACIONS DE
CAN MILANS

DESTAQUEM... La ploma

Una petita ciutat del mig-
dia de França, una urbanit-
zació on viuen francesos de 
soca-rel barrejats amb im-
migrants, dues germanes 
adolescents que maten els 
dies d’estiu al centre co-
mercial o a les piscines pri-
vades on es colen de nit. Els 
pares penquen per pagar la 

Celebrem el Dia Mundial de la Poesia amb aquest reci-
tal de textos en prosa i poesia. Quatre llunes, quatre 
escriptores amb quatre estils diferents, però amb un 
denominador comú, el Maresme.

Inscripcions fins al 18 de març:    
al web municipal www.caldetes.cat o bé trucant a la 
biblioteca al telèfon 937 91 30 25.
Places limitades. Mascareta obligatòria.

L’ESTIU CIRCULAR
Marion Brunet

RECITAL POÈTIC ‘QUATRE LLUNES’ 
amb Maria Català, Emília Illamola, Núria López i 
Montse Assens

ABRAÇA’M QUE NO PUC

Novel·la
Club Editor, 2020

Espectacle amb acompanyament musical

Dissabte 19 de març a les 18 hores
Sala Cultural de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac Obro els ulls, m’ofego, em marejo i només tinc ganes 

d’amagar-me sota terra i esperar que passi tot. Després 
d’una nit eterna no puc.

La quantitat de feina no ha parat d’augmentar en els úl-
tims anys i el meu excés de responsabilitat i autoexigència 
empeny la meva consciència. No puc.

Comencen a passar coses que mai abans havien passat, 
tinc el cervell regirat, no sóc jo. Ment en blanc, incapaç de 
prendre decisions bàsiques i crisis d’ansietat cada vegada 
més recurrents. No vull veure a ningú, no puc. El pitjor, els 
atacs de pànic i les ganes de fugir.

Durant mesos invisible per un sistema sanitari col-
lapsat. Diagnòstic: Trastorn generalitzat d’ansietat. Enfilo 
l’agulla iniciant tractament farmacològic i psicoterapèu-
tic.

Sabem quin ha estat el detonant, ara és el moment de 
treballar totes aquelles raons que m’han dut fins aquí i do-
nar gràcies a la pandèmia, sí gràcies, si no hagués disposat 
de temps per pensar seguiria arrossegant com una pedra 
penjada al coll tota la mala gestió emocional fins qui sap 
quan. Tirant endavant sense parar, sense pensar, sense 
veritable llibertat i dins una falsa felicitat.

Creia que m’estava tornant boja, i no, no és culpa meva, 
és d’aquesta societat on vivim plena de tabús que et fa 
patir sola i en silenci. No puc. Només em cal una abraça-
da com les que em feia l’àvia i no puc ni demanar-la. Com 
recordo els estius que passàvem juntes a la casa de Cal-
detes.

Començo a sortir al carrer, tothom em veu bé, és difí-
cil entendre una malaltia que la majoria passa en silenci i 
d’amagat. Quin tabú més gran el de les malalties mentals! 
Ha hagut d’arribar una pandèmia perquè se’n comenci a 
parlar.

No vull ser la d’abans, seré la millor versió de mi mateixa 
i podré.

Marta Iriarte Lanau

hipoteca de la casa unifami-
liar, elles somien, fins que la 
Céline, la gran, queda emba-
rassada. ¿De qui? Es nega a 
dir el nom de l’amant, la rà-
bia del pare s’escalfa amb la 
canícula i es dirigeix a poc a 
poc contra el veí, amic de les 
filles (i musulmà). Una ploma 
esplèndida, un ritme de DJ, 
uns personatges amb qui el 
lector crea lligams profunds 
i una sagacitat de sociòleg. 

‘L’estiu circular’ és molt 
més que una novel·la negra, 
un viatge per la França que 
vota Front Nacional i un re-

trat magistral de l’adoles-
cència contemporània.

‘L’estiu circular’, on no hi 
ha comissaris ni investiga-
dors i el crim no arriba fins 
molt avançada la història, 
ja ha rebut diversos premis 
literaris a França, entre ells 
el prestigiós Grand Prix de 
Littérature Policière, el pre-
mi dels llibreters Choix des 
Libraires i el premi dels lec-
tors Livre de Poche. Potser 
perquè sí que dibuixa una 
violència latent, quotidiana, 
que no crida l’atenció.
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Durant les festes nada-
lenques, l’Àrea de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turis-
me de l’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac va impulsar la 
tercera edició del popular 
Concurs de Balcons. Com en 
les darreres convocatòries, 
la iniciativa va estar un èxit. 
Els caldencs i les caldenques 
novament van demostrar 
que els balcons, les façanes i 
els aparadors més originals, 
imaginatius i màgics estaven 
a la vila.

A finals del passat mes de 
novembre, l’Àrea de Pro-
moció Econòmica, Comerç i 
Turisme de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac va convo-
car la popular iniciativa amb 
la voluntat de contribuir a la 
reactivació econòmica del 
municipi. Un cop tancat el 
termini, el jurat, que va es-
tar format per quatre do-
nes caldenques vinculades 
al món de l’art, la creativi-
tat i la decoració: Vanessa 

Puigderrajols, Alícia Bosch, 
Alícia Núñez i Maria Eugènia 
Leal, va visitar els balcons, 
les façanes i els aparadors 
participants i va emetre el 
seu veredicte a principis del 
passat mes de gener.

Així doncs, el primer premi 
de la categoria Balcons va 
estar per al carrer Baixada 
de l’Església número 11 bis, 
mentre que el segon lloc va 
estar per al carrer Sant Jo-
sep número 11. Pel que fa a 
la categoria Façanes, la pri-
mera posició va estar per a 
l’avinguda Sant Pere Abanto 
número 25 i el segon lloc per 
al carrer Lluís Companys 
número 86. Per últim, el 

primer premi de la catego-
ria Aparadors va estar per 
al carrer Riera número 30, 
mentre que el segon lloc es 
va declarar desert. Enguany, 
i de manera excepcional, es 
van atorgar dos accèssits 
amb un premi de 50 euros 
cadascun. El primer va estar 
per al tercer classificat de 
la categoria Balcons, situat 
al Camí Nou número 15, i el 
segon va estar per al ter-
cer classificat de la catego-

ria Façanes, ubicat al Camí 
Ral número 13 1r i 2n. Així 
mateix, es va atorgar una 
menció sense premi econò-
mic al quart classificat de la 
categoria Façanes, situat al 
carrer de l’Estació número 
1. Des de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, es dona 
l’enhorabona a les perso-
nes guardonades i s’agraeix 
enormement la participació 
de veïns i veïnes.

ACTUALITAT: PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

Bona acollida del 
Tercer Concurs de 
Balcons

Es posa en marxa una 
gimcana turística digital 
al municipi

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament ha premiat 
els balcons, les façanes d’edificis i els aparadors 
d’establiments comercials i de serveis més 
originals, imaginatius i màgics

El centre d’interès de la divertida iniciativa, que únicament es 
pot seguir amb el telèfon mòbil i s’ofereix en quatre idiomes 
diferents, és la llegenda local de la Fàtima i en Busquets

L’Àrea de Promoció 
Econòmica, Comerç i 
Turisme de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, amb el 
suport de l’Àrea de Desenvo-
lupament Econòmic, Turisme 
i Comerç de la Diputació de 
Barcelona, ha impulsat una 
gimcana turística digital al 
municipi. El centre d’interès 
de la divertida iniciativa és 
una de les llegendes més 
conegudes de l’imaginari 
popular: la llegenda de la 
Fàtima i en Busquets.

Emmarcada en el pla d’ac-
ció de millora i de compro-
mís per a la sostenibilitat Bi-
osphere, la proposta aposta 
per les noves tecnologies i 
per la gamificació, una nova 
tècnica d’aprenentatge 
basada en els jocs. Actual-
ment, la gimcana turística 
digital únicament es pot se-
guir amb el telèfon mòbil i 
s’ofereix en quatre idiomes 
diferents: català, castellà, 

Des de l’Ajuntament, 
es dona l’enhorabona 
als premiats i s’agraeix 
la implicació de 
veïns i veïnes

anglès i francès. La Capella 
del Remei, situada al costat 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, és el punt d’inici de 
la gimcana. Tothom qui vul-
gui pot iniciar la sorprenent 
aventura clicant al codi QR 
que apareix al cartell pro-
mocional o que es pot tro-
bar a l’Oficina de Turisme 
del municipi. Només cal tenir 
moltes ganes de deixar volar 
la imaginació, de resoldre 
nou engrescadors enigmes 
i de recórrer els carrers del 
nucli històric amb l’objectiu 
d’ajudar la Fàtima a trobar 
la secreta i misteriosa font 
d’aigües termals guaridores 
de la vila.

La Capella del Remei, 
situada al costat de 
l’Ajuntament, és el punt 
d’inici de la gimcana
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ACTUALITAT: PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

L’Àrea de Promoció Eco-
nòmica, Comerç i Turisme 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha dissenyat una 
guia de bones pràctiques 
per a fomentar el turisme 
responsable al municipi. De 
la mà de l’Àrea de Desenvo-
lupament Econòmic, Turis-
me i Comerç de la Diputació 
de Barcelona, el consistori 
aposta per la promoció d’un 
turisme de qualitat i soste-
nible en el marc de l’Agen-
da 2030 i dels Objectius de 
Desenvolupament Sosteni-
ble aprovats per l’Assem-
blea de les Nacions Unides.

La guia, que s’ha elaborat 

Caldes d’Estrac 
aposta pel turisme 
sostenible
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, ha elaborat una guia de bones 
pràctiques en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès

en quatre idiomes: català, 
castellà, anglès i francès 
i compta amb un codi QR 
per a poder descarregar 
el document als dispositius 
electrònics, vol ser una eina 
més per a sensibilitzar les 
persones visitants sobre les 
bones pràctiques i els hà-
bits sostenibles al municipi. 
Així doncs, la infografia re-
cull una desena de consells i 
recomanacions, com gaudir 
de l’autenticitat de Caldes 
d’Estrac, promoure l’estalvi 
energètic, moderar l’ús de 
l’aigua, afavorir el reciclatge, 
reduir els sorolls i respec-
tar el descans de veïns i ve-

ïnes, la natura i les platges. 
També, anima a caminar o 
a utilitzar mitjans de trans-
port més sostenibles com la 
bicicleta, l’autobús o el tren 
i convida a tastar la gastro-
nomia caldenca feta amb 

productes de proximitat i a 
descobrir el comerç local, el 
mercat municipal i el mercat 
setmanal de carrer tots els 
divendres al matí.

L’ESTABLIMENT DEL MES
Metru és, sense cap mena de dub-

te, la nova parada obligatòria per a 
tothom qui vulgui gaudir de la gas-
tronomia caldenca. L’equip humà 
que hi ha al capdavant de l’establi-
ment ha dissenyat una carta diver-
tida, que busca desmarcar-se de 
la norma i dels convencionalismes, 
oferint en forma d’entrepà plats de 
cuina tradicional sense perdre l’es-
sència dels orígens.

L’any passat, l’Enric i en Jordi van 
decidir fer un pas endavant i créi-
xer tant en l’àmbit personal com en 
l’àmbit professional agafant les reg-
nes del Metru. A poc a poc, els dos 
joves van anar desenvolupant la seva 
idea i condicionant el local. Després 
de molt d’esforç i valentia, el passat 
mes d’octubre, van inaugurar Me-
tru Food & Drinks. L’aventura va co-
mençar amb una gran acollida i amb 
normalitat pel que fa a la Covid-19. 
Durant el mes de desembre, però, 
com tota la restauració catalana, 
van patir mesures més estrictes re-
lacionades amb els horaris d’ober-
tura i els aforaments, però gràcies 
a la comprensió de la clientela tot va 
sortir rodat. Amb aquestes bones 
sensacions, els dos joves donen la 
benvinguda al 2022, un any on es-
peren continuar sorprenent els cal-
dencs, les caldenques i les persones 
visitants amb nous plats i una carta 

en constant moviment. A més, Metru 
forma part de la iniciativa Caldestapa’t, 
que tots els dijous, de 19.30 a 21.30 ho-
res, impulsa una engrescadora propos-
ta gastronòmica: pintxo + canya per 3 
euros o pintxo + vi per 4 euros.

En definitiva, bon ambient, creaci-
ons gastronòmiques innovadores i un 
gran equip humà que intenta fer sentir 
tothom com a casa. No deixeu passar 
l’oportunitat d’assaborir el Metru!

HORARIS:
Dimarts, Dimecres i Dijous de 18h a 02h
Divendres de 18 a 03 hores.
Dissabte de 12h a 15h i de 18h a 03h.
Diumenge de 12h a 15h i de 18h a 02h

TELÈFONS:
Enric (669592176)
Jordi (636126292)

INSTAGRAM: @metru_caldes

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

METRU
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L’Institut Català de la Sa-
lut ha enviat un comunicat 
on explica que ha decidit re-
distribuir l’Equip d’Atenció 
Primària que dona servei a 
Caldes d’Estrac, Sant Vi-
cenç de Montalt i Sant An-
dreu de Llavaneres. Gairebé 
quatre mesos després de la 
reobertura del Consultori 
Local de Montaltparc a Sant 
Vicenç de Montalt, l’Institut 
Català de la Salut afirma que 
es veu obligat a reduir l’ofer-
ta assistencial presencial 
dels divendres per seriosos 
problemes d’espai.

Així doncs, de dilluns a di-
jous, els caldencs i les cal-
denques poden continuar 
rebent assistència presen-
cial al Consultori Local de 

Com a complement a l’expo-
sició Modernitat de Gabriel 
Casas i Galobardes, propo-
sem una ruta literària per 
evocar aquells ambients de 
la Barcelona llampant i bu-
lliciosa dels anys trenta, que 
Casas i Galobardes fixà amb 
la seva càmera. 
Preu: 10 euros per perso-
na. Inscripcions al correu 
fp.info@fundaciopalau.cat o 
al telèfon 93 791 35 93.

Un ictus i una pandèmia són 
els desencadenants de l’ex-
posició que presentem. La 
recuperació de la malaltia, 
ignorant metges i normes 
establertes, i un tancament 
temporal per una mutació 
d’un virus porten l’autor 

És una exposició de dibui-
xos de Núria Gifra sobre 
l’edificació (existent, desa-
pareguda o projectada) a 
l’espai comprès entre la via 
del tren i la costa, des de la 
Riera del Balís a Sant Vicenç 
de Montalt fins al túnel del 
tren entre Arenys de Mar 
i Caldes d’Estrac. Amb la 
col·laboració de Maria Rosa 
Grau, Xavier Torrentó, Lluís 
Grau i Jordi Sellarés. 
L’exposició es pot visitar de 
forma gratuïta fins al 22 de 
maig de 2022.

És una exposició col·lectiva 
produïda per la Fundació 
Suñol que pretén emfatitzar 
el paper del signe i l’escrip-
tura en les arts plàstiques 
de la segona meitat del segle 
XX, tot traçant un recorre-
gut descriptiu d’aquestes 
aplicacions simbòliques a 
través d’una selecció d’obres 
de la Col·lecció Suñol Soler. 
Amb obres d’Antoni Tàpies, 
Robert Llimós, Eduardo Chi-
llida, Ignasi Aballí, Fina Mira-
lles, Miralda i Carlos Pazos, 
entre altres. 
L’exposició es pot visitar fins 
al 18 de setembre de 2022.

Montaltparc a Sant Vicenç 
de Montalt, que està situat 
al carrer del Mediterrani, 
número 4-8. Davant d’una 
necessitat urgent, els diven-
dres, però, els caldencs i les 
caldenques han de despla-
çar-se al Centre d’Atenció 
Primària de Sant Andreu de 
Llavaneres, que està situat 

ACTUALITAT: SALUT

L’Institut Català de la Salut redistribueix l’Equip 
d’Atenció Primària
De dilluns a dijous, els caldencs i les caldenques poden continuar visitant-se al Consultori Local de Montaltparc a Sant 
Vicenç de Montalt, però els divendres han de desplaçar-se al Centre d’Atenció Primària de Sant Andreu de Llavaneres

Ruta La Barcelona dels 
anys trenta a càrrec de 
Maria Nunes

Inauguració de l’exposi-
ció Re-aprendre. 
Àngelidiable (Àngel 
Maculet Parramon)

Inauguració de l’exposi-
ció Del Balís al Túnel

Inauguració de l’exposi-
ció Signes i escriptures. 
Col·lecció Suñol Soler

L’Ajuntament està 
treballant en el projecte 
executiu del nou 
consultori, que definirà 
les obres necessàries 
a realitzar i que 
permetrà procedir a la 
licitació dels treballs

al Passeig de Jaume Brutau, 
sense número. No obstant 
això, l’Institut Català de la 
Salut assegura que l’atenció 
telemàtica, a través de La 
Meva Salut, el correu elec-
trònic o el telèfon, es conti-
nua oferint amb normalitat. 
Des de l’Ajuntament de Cal-
des d’Estrac, s’està treba-

Dissabte 5 de març
d’11 a 13 hores

Dissabte 19 de març 
a les 12 hores

Dissabte 30 d’abril 
a les 12 hores

Dissabte 28 de maig 
a les 12 hores

llant en el projecte executiu 
del nou consultori, que de-
finirà les obres necessàries 
a realitzar i que permetrà 
procedir a la licitació dels 
treballs, després que l’in-
forme tècnic presentat fos 
validat per CatSalut.

a fer tot allò que té por de 
perdre: escriure, pintar i co-
municar. 
L’exposició es pot visitar 
de forma gratuïta fins al 17 
d’abril de 2022.

L’Agenda de la Fundació Palau
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L’APUNT ECONÒMIC

CALDES D’ESTRAC A INSTAGRAM
@caldestapat @aresubbstrikesback@ninfa_de_mar @mbarderi

#caldesdestrac#caldetes

23/1/2016 22/2/2017 31/12/2017 21/2/2019 20/2/2020 31/12/2020 31/12/2021

Deute a llarg termini 4.174.966,27 € 3.585.090,53 € 3.033.865,91 € 2.564.173,45 € 2.069.508,62 € 1.901.311,50 € 1.596.317,27 €

Creditors (deute amb proveïdors i administracions públiques): 1.053.486,83 € 406.595,84 € 343.124,86 € 511.009,08 € 473.507,60 € 658.334,87 € 594.232,25 €

Deutors (total)  2.109.964,33 €  1.752.657,78 € 1.721.890,93 €
1.832.042,58 

€
1.673.195,11 €

1.869.266,53 

€
1.958.100,38 €

Deutors -  Liquidacions gestionades per ORGT  1.356.408,15 €  1.045.401,68 € 1.213.099,47 €
1.356.733,00 

€
1.284.326,04 €

1.455.282,08 

€

1.550.965,94 

€

Deutors -  Generalitat TOTAL  293.583,05 €  265.461,02 € 55.296,59 € 28.576,28 € 16.866,12 € 73.951,83 € 92.533,53 €

Deutors -  Diputació  111.595,44 €  104.046,57 €  121.062,24 € 52.966,81 € 49.020,55 € 11.698,91 € 3.605,97 €

Deutors -  Altres  348.377,69 €  337.748,51 € 332.432,63 € 393.766,49 € 322.982,40 € 328.333,71 € 310.994,94 €
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Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i millorar la distribució de la 
revista Portada, l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha creat una llista de subscriptors de manera que el butlletí 
municipal només es repartirà entre els veïns i les veïnes de Caldes 
d’Estrac que formin part d’aquesta llista. Les subscripcions són gra-
tuïtes. Els veïns i les veïnes que vulgueu continuar rebent la revista 
Portada a casa vostra o a través d’una adreça de correu electrònic 
només haureu d’omplir un formulari al web municipal:

(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). 

DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL PORTADA
D’altra banda, es recorda que la revista es podrà continuar des-

carregant 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

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.

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

Estigues al dia de totes les novetats de Caldes d’Estrac 
seguint-nos a les xarxes socials:

ajcaldetes ajcaldetes ajcaldetes 



23

ELS GRUPS MUNICIPALS

Seguim fent camí
Comencem a caminar cap al final 
del mandat. Que tinguem pre-
sent que el 2023 és a la canto-
nada no vol dir que premeditem 
posar en marxa projectes que 
ens donin una visibilitat especial 
tot i saber que és una pràctica 
habitual. Moltes vegades hem ex-
plicat el neguit que suposa seguir 
el ritme dels tempos administra-
tius. I la nostra manera de fer 
política durant aquests anys que 
hem tingut el privilegi de presidir 
l’ajuntament del nostre municipi 
ha estat la de posar damunt la 
taula, des del minut zero, tot allò 
que volíem fer i pel que pensàvem 
que valia la pena lluitar. Gràcies 
a això molts projectes han tirat 
endavant fruit de la constància i 
l’empeny. Sense interessos elec-
torals. Sense càlculs interessats 
en res més que no fos el nostre 
poble. Molts han estat projectes 
que tot i la seva envergadura no 
necessitaven d’aliances externes 
o supramunicipals. Projectes que 
tot i la necessitat d’un cert enginy 
per trobar la manera de tirar-los 
endavant (econòmicament par-
lant) hem pogut assolir pel fet 
que hi hagués pràcticament un 
sol actor implicat: el nostre ajun-
tament. És a dir, nosaltres. El 
nostre poble. Les nostres ganes 
i la nostra manera de fer.
No és així, en canvi, pel que fa a 
tots aquells objectius que no 
depenen de la nostra voluntat 
directa o que topen amb els in-
teressos de tercers. En aquests 
casos la tossuderia i l’empeny 
no són suficients per materia-
litzar-los i convertir-los en re-
alitat dins els terminis que ens 
hem marcat. El nou CAP n’és un 
exemple. Arribarà aviat, però 
més tard del que hauríem volgut. 
I Mercedes Torras n’és un altre. 
Un edifici que si fos un bé públic 
municipal, ja estaria encaminat. 
O el balneari de la Plaça de les 
Barques, una herència enverina-
da i protagonista de cròniques 
malintencionades de mitjans i 
xarxes que no cal anomenar, el 
futur del qual depèn de la volun-
tat d’estaments aliens a Caldes i 
a la seva realitat.
No són cops d’efecte que guar-
dem pel darrer moment, no. Hi 
estem treballant com a petits 
Quixots des de fa anys. Podeu, 
per tant, endevinar el desgast 
i la impotència de no recollir els 
fruits del treball diari i constant. 
Desgast que en més d’una ocasió 
us hem comparat amb una cursa 
de fons!
I en aquesta cursa de fons és cert 
que sí que d’alguna manera mi-
rem cap al 2023. Perquè sabem 
que hi ha caldenques i caldencs 
disposats a unir esforços per 
empènyer endavant i arribar a 
tot allò que el nostre poble es 
mereix. I això ens fa mirar cap al 
2023 amb la il·lusió de saber que 
amb aquestes persones valentes 
i decidides a compartir camí, el 
nostre projecte de poble podrà 
mantenir-se viu.

Quan la legítima crítica política 
sempre ha de ser exercida des de 
la responsabilitat
Des del grup municipal del PSC de 
Caldes, sense dubte, hem parti-
cipat per a solucionar problemes 
i hem col·laborat amb la resta de 
grups municipals per a canalitzar 
el futur del municipi. Tot i que falta 
molt per fer, el temps ens adver-
teix que cal continuar treballant de 
manera constant pel bé de Caldes 
i ara toca continuar aportant més.
El nostre grup municipal, amb tot 
el seu equip, sempre estarà dispo-
sat i preparat per a aquest apas-
sionant repte d’encara millorar 
el nostre poble. Els socialistes de 
Caldes sabem molt bé el que és 
tan important com les idees o els 
projectes, són les persones, i con-
tinuarem fent feina, sempre amb la 
vista posada en l’interès general, 
sense importar-nos d’on venen, 
centrant el nostre esforç a soluci-
onar els afers que afecten a totes 
les veïnes i tots els veïns indistin-
tament.
Són moltes les vegades que hem 
rebut atacs i desqualificacions uti-
litzant la mala fe. Hem defensat, 
defensem i defensarem que la legí-
tima crítica política sempre ha de 
ser exercida des de la responsabi-
litat i des de la veritat, a fi de millo-
rar les polítiques que es posen en 
marxa per optimitzar la vida de les 
persones i el desenvolupament del 
nostre poble. És per això que sem-
pre ens trobaran combatent aque-
lles males maneres de fer política 
amb un clar benefici partidista, i 
que no busquen sinó consolidar li-
deratges de fang sobre la base de 
mentides, que és el que, sense dub-
te, sembla ser l’objectiu prioritari.
Tot i això, hem continuat contri-
buint a resoldre els problemes 
quotidians i algunes de les moltes 
herències rebudes, aquelles que 
com tothom sap pesaven com una 
llosa. Hem estat capaços de mirar 
el futur amb optimisme, però ara 
és el moment que els socialistes 
d’aquest municipi volem continuar 
avançant i complint més perquè 
som persones que coneixem el 
nostre poble i, per això, sabem de 
les seves necessitats, però també 
de les seves oportunitats.
Ara sí, enfront de les paraules bui-
des, les crítiques absurdes i les 
xafarderies barates, aquelles a què 
alguns tristament ens tenen acos-
tumats, el nostre grup municipal 
farà orelles sordes perquè el nos-
tre propòsit és un altre, continuar 
treballant amb honestedat, amb 
fets, per transformar aquests 
afers en fets solucionats, unint a 
una millor convivència. I aquests 
rivals polítics, únicament dir-los 
que continuarem esforçant-nos a 
escoltar propostes i així continuar 
veient el mateix de sempre, és a 
dir, una feina conjunta per continu-
ar avançant plegats.
I creiem sincerament que en polí-
tica, com a la vida, no tot s’hi val.
Us desitgem una magnífica entra-
da a aquesta nova primavera que 
se’ns apropa!
Grup Municipal Socialista PSC-CP
Ajuntament de Caldes d’Estrac

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.

Pressupost 2022
El passat dia 14 de desembre del 
2021, es va sotmetre a votació el 
pressupost municipal pel 2022. 
El nostre grup en anys anteriors 
havia donat un vot de confiança 
a l’equip de govern, ja fos votant 
a favor el 2020 per haver ac-
ceptat algunes de les propostes 
que el nostre grup demanava, en 
especial per actuacions mediam-
bientals i d’eficiència energètica, 
que dit sigui de pas no es varen 
complir, o bé amb l’abstenció pel 
pressupost del 2021, pel fet de 
trobar-nos amb una pandèmia, 
tot i que els comptes no eren 
cap meravella, calia ajudar amb el 
que fos per superar la crisi, i pel 
fet que es tornaven a incloure les 
nostres propostes del 2020 no 
realitzades.
Però aquesta vegada ja no ens 
han colat les excuses, i a més hem 
detectat un greu desajust entre 
les previsions d’ingressos i de 
despeses, que faran que aquest 
2022 es generi un desequilibri de 
més de 200.000 euros, superior 
al que arrosseguem del 2021.
Aquest any es preveu una retalla-
da de més del 45% en acció social 
respecte el 2021, més quan és un 
any on s’haurien de concentrar 
els esforços en les persones més 
vulnerables. L’Àrea de Gent Gran 
i Dona cau gairebé un 20%, en 
moments on cal apostar per la 
nostra gent gran, la més afecta-
da per la pandèmia.
I tampoc es contempla cap ac-
tuació mediambiental cap a les 
energies verdes, en una època 
on el canvi climàtic ho demanda, 
així com la resta d’administraci-
ons del món, tot i la pujada d’IBI 
prevista per aquest any, a la que 
hi vàrem votar en contra. La sen-
sibilitat vers l’entorn mediambi-
ental és nul·la per part d’aquest 
govern municipal, fins al punt de 
voler cobrar, en comptes d’in-
centivar, l’ús dels vehicles elèc-
trics al municipi, tot el contrari 
de moltes altres administracions 
similars.
Creiem que cal un pressupost i 
un govern que el faci realitat, ba-
sat en una realitat que es trepitja 
cada dia, i no el que estem vivint 
fins ara.
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CONTRAPORTADA
Santi Artigas i Tarragona

DISSENYADOR GRÀFIC, HOME DE TEATRE I ACTIVISTA CULTURAL

El passat 11 de desembre de 2021 va 
morir qui, entre d’altres coses, era el 
dissenyador d’aquest butlletí municipal 
des de 2007. De família arenyenca per 
part del pare, però nascut a Vilanova 
i la Geltrú el 1957, en Santi, el petit de 
3 germans, arriba a Caldes als 14 anys 
i s’instal·la amb la seva mare vídua i 
professora jubilada a la casa del carrer 
Major que ha ocupat en diferents eta-
pes vitals, però de manera contínua des 
del 1994. Després d’un any a l’Escola 
Parroquial i a l’Agrupació Escolta, fa el 
batxillerat i el COU a l’Institut Satorras 
de Mataró i posteriorment passa per 
l’Escola La Llotja i es llicencia en Belles 
Arts a la Universitat de Barcelona. Com 
ell mateix deia, pel fet de néixer en ple 
franquisme en el si d’una família repre-
saliada, arrossegava tots els estigmes 
gràfics i socials de la iconografia jude-
ocristiana de l’època: des de les làmi-
nes de “Historia Sagrada” (plagiades 
descaradament dels mestres barrocs 
napolitans) fins als tebeos de “Roberto 
Alcázar y Pedrín”, passant pel “Catálogo 
tipográfico Richard Gans”. Potser per 
això, en un moment determinat va deci-
dir apostatar i al mateix temps, adoptar 
com a símbol aquesta verge dels 7 do-
lors (lleugerament manipulada) corona-
da per un triangle púbic que la vincula al 
món dels mortals i en conseqüència, la 
fa més propera.

Amb les seves primeres experiències 
laborals (agència de Victor Sagi i estudi 
d’Enric Satué), es va adonar de la seva 
ignorància absoluta en aquesta profes-
sió, i a força d’anar muntant portades 
per a editorials com Laia i Alfaguara, 
de netejar “rotrings” i de folrar amb 
sulfuritzats els originals, va aprendre a 
estimar l’ofici de “grafista”. Aquell bany 
d’humilitat li va permetre conèixer un 
altre monstre del món intel·lectual de 
la Transició: la Rosa Regàs. D’ella, en va 
aprendre tot el que sabia sobre l’edició 
de llibres (i també un bon grapat de re-
necs que no cal transcriure).

Imatges corporatives (alguna del poble, 
com el logo de la biblioteca Can Milans, 
el restaurant “El Taller”, la copisteria 
“Miscel·lània” o la perruqueria “M&J”), 
milers de cartells (començant pels del 
“Kalima” o la discoteca “Quattro”), lli-
bres, publicacions diverses (revistes, ca-

tàlegs, opuscles...), campanyes publicità-
ries (electorals, empresarials...) i en els 
darrers anys, muntatge d’exposicions 
sobretot per al Museu d’Arenys de Mar 
i el Centre Cultural Calisay, però també 
a Premià, Terrassa, Barcelona... era així 
com es guanyava la vida i amb el que gau-
dia, i per això se sentia privilegiat.

Als anys 70 i 80, a Caldes, va partici-
par activament en l’associació de veïns, 
quan els partits encara no tenien gaire 
importància i tothom treballava colze a 
colze per al bé comú, amb l’energia de la 
joventut i la il·lusió per canviar el poble, 
el país i el món sencer. De les trobades, 
reunions i debats de dia a l’ombra de la 
parra del carrer Major, de nit a la perru-
queria de la Ma. Àngels, o en qualsevol 
moment a peu de carrer, en van sorgir (i 
es van materialitzar) idees com la revis-
ta La Veu de Caldes, concerts, cinema a 

la fresca, tallers, teatre, estius culturals, 
la penya gastronòmica “L’Estrac farcit”, 
que va acabar organitzant els sopars 
populars de Festa Major, o el Carnaval 
(no institucional), la construcció dels ge-
gants i l’inici de la Colla de Geganters, i 
més tard, l’any 1990, l’arribada per mar 
del Drac, amb la complicitat dels vete-
rans Diables de Canet.

Però ja feia 4 anys del referèndum de 
l’OTAN i els posicionaments i els interes-
sos polítics a nivell local van comportar 
una divisió social que malauradament 
encara perdura avui dia. Si l’Astharoth 
parlés, ens podria explicar per què va 
estar segrestat durant un temps...

I en Santi, a més de seguir col·laborant 
molts anys amb l’entitat Arrels Cultu-
ra, es va dedicar al teatre, una de les 
seves passions, bé com a actor, autor 
o director. Vinculat des de jove a grups 
amateurs com “L’olla” i més endavant el 
“Fènix Teatre”, amb en Jordi Pons i al 
voltant del Teatre Principal d’Arenys de 
Mar, va actuar en obres com La puntai-
re, In paradisum, La classe neutra, Un 
repente de comèdia, Laura a la ciutat 
dels sants, Miralls tèrbols, Un barret de 
palla d’Itàlia i hi va estrenar obres d’au-
toria pròpia com el musical Pandora, 
Una altra caputxeta, sisplau i Cops de 
bec al desert.

A Caldes, l’any 1988 va muntar el mu-
sical Allò que l’aigua s’endugué amb 
guió seu i música de Jordi Lluch Arenas, 
reposada 20 anys després a la mateixa 
Sala Cultural, amb la col·laboració d’al-
guns membres de “la vella guàrdia” ori-
ginal. També va dirigir el monòleg d’Apel-
les Mestres L’avi Xena i amb Strak Te-
atre, El malalt imaginari de Molière, el 
Teatre de Don Joan de Palau i Fabre, 
Venuts d’Àngel Amazares i Panamà 
1920 d’autoria pròpia. En els darrers 
anys, també va estar vinculat a l’entitat 
Amics del Teatre de la nostra vila.

De ben segur que en Santi no voldria 
haver estat protagonista d’aquesta 
contraportada, i menys encara de for-
ma tan prematura, però “senzillament 
la vida ens dona i pren paper” i és així 
com l’hem d’acceptar.

Que continuï l’espectacle!

Mercè Loire

-
FEBRER
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