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Aquest butlletí municipal vol resumir la intensa activitat a Caldes d’Estrac 
des de la darrera edició de principis d’un estiu que sembla que no hagi marxat, 
havent-nos tornat a menjar les castanyes en màniga curta.

En aquest número, hem volgut dedicar el tema del mes a les obres de re-
novació de les canonades d’aigua donada la imperiosa necessitat que tenim 
a causa de les escasses actuacions dutes a terme en les darreres dècades, i 
on us expliquem la inversió realitzada aquest estiu de 163.500 euros i la nova 
prevista de més de 600.000 euros.

Des del consistori, treballem per anar millorant en transparència amb 
les dificultats i les limitacions de personal (grans professionals) i la tendèn-
cia a l’alça d’al·legacions i de peticions de vista a expedients provinents de 
moltes bandes i amb motivacions molt diverses, però emparats per la llei de 
transparència. 

Entre això i denúncies vàries, es contribueix a fer caure o ajudar que marxin 
o deixin el càrrec, alcaldes/es, regidors/es, així com personal de la capa de 
flotació de l’Ajuntament (secretaris/es, tècnics/es d’administració general i 
d’altres funcionaris de comandament).

És una situació molt trista i aliena a molts vilatans i moltes vilatanes, i que 
ens veiem en l’obligació d’anar explicant.

En aquest número, repassem les imatges que ens ha deixat la Festa Major, 
us detallem la nova zona d’aparcament vermella que estarà operativa aviat 
per facilitar les gestions i les compres a la vila, ens alegrem també d’anunciar 
la modificació de l’ordenança que habilita una zona per a gossos a la platja del 
Kalima entre els mesos d’octubre i març i recordem la recentment habilitada 
zona d’esbarjo al Parc de Can Muntanyà, espai natural on també hem estre-
nat equipament com taules de pícnic, papereres, un banc i una font.

També, volem acabar de donar a conèixer la nova zona d’aparcament habi-
litada al rial de Can Comas, així com recordar els treballs efectuats a una de 
les entrades de Caldes d’Estrac, i les obres del projecte d’urbanització de la 
carretera de Sant Vicenç de Montalt.

Volem destacar la nova ordenança de regulació de colors en edificis de 
caràcter patrimonial i nova construcció al nucli antic per preservar el patri-
moni i estètica de Caldes d’Estrac, i explicar-vos que estem treballant en la 
licitació de les obres del consultori mèdic després d’haver aprovat definitiva-
ment el projecte executiu.

Per qui no el conegui, us presentem l’Eusebi Passarell, el nou regidor que 
ha assumit les regidories de Via Pública i Comunicació després de la sorti-
da a primers d’estiu del regidor David Salvà, així com volem fer difusió de la 
creació ja fa uns mesos de la nova entitat Caldetes Esports i Cultura, a qui 
felicitem per la molta activitat ja acomplerta i els seus plans de futur.

També, us expliquem l’ampliació d’horari de la deixalleria de les 3 Viles per a 
facilitar el seu ús, i que tornem a fer un curs de català per tal que ho pugueu 
explicar a amics, amigues, coneguts i conegudes que els pugui interessar.

Repassem les activitats fetes en el marc de la Setmana de la Gent d’Edat, el 
taller de memòria, les trobades intergeneracionals, i la decoració estiuenca 
que va fer la gent gran del municipi.

Estem joiosos amb la inauguració del nou espai de joc a l’Escola Sagrada 
Família gràcies a la col·laboració de l’AMPA, el centre educatiu i l’Ajuntament.

Per acabar, volem felicitar a la Carla Escrich per la tercera posició als World 
Games i a l’entitat Aikido Estrac pel nou curs al pavelló poliesportiu municipal 
i convidar-vos a tots i a totes a formar part de la Comissió de Reis on tothom 
qui vulgui hi pot participar en la mesura de les seves possibilitats per a tenir 
una Nit de Reis encara més màgica.

Que acabeu de tenir una bona tardor i Festa Major de Santa Llúcia!
L’equip de govern
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Amb la voluntat d’actuar 
amb immediatesa sobre la 
xarxa d’aigua potable del 
municipi, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i l’empresa 
concessionària del servei 
de subministrament d’aigua  
treballen en diverses actua-
cions de millora per valor de 
600.000 euros. Durant els 
propers mesos, la voluntat és 

continuar substituint trams 
de canonades de fibrociment 
del poble, com s’ha fet aquest 
estiu al carrer Major, ja que 
aquestes han finalitzat amb 
escreix la seva vida útil.

En aquest sentit, per a fer 
front als costos de les actua-
cions, el consistori caldenc 
ha demanat un préstec per 
valor de 600.000 euros amb 
unes condicions preferents 
canalitzat per la Diputació 
de Barcelona i amb un ter-
mini de pagament de deu 
anys que inclou una carència 
d’un any. Així mateix, en el 
marc de les ajudes europees 

EL TEMA DEL MES

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac impulsarà diverses 
actuacions de millora de la 
xarxa d’aigua potable per valor 
de 600.000 euros
El consistori caldenc ha sol·licitat una subvenció amb fons europeus que podria cobrir fins al 
80% del cost de les actuacions de millora de la xarxa d’aigua potable previstes

NextGenerationEU, gestio-
nades per la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament ha 
sol·licitat una subvenció que 
podria cobrir fins al 80% del 
cost de les actuacions.

L’equip de govern caldenc 
manifesta que les interven-
cions de millora de la xarxa 
d’aigua potable es portaran 
a terme es rebi o no la sub-
venció amb fons europeus i 

afirma que es tracta d’una 
actuació gairebé sense pre-
cedents, que donarà solució 
a un problema que fa molts 
anys que no s’aborda i que 
s’ha pogut engegar des-
prés de reduir notablement 
l’endeutament, de l’any 2016 
que se situava al 99,3% a 
l’any 2022 que es troba per 
sota del 40%. El projecte de 
millora de la xarxa d’aigua 
potable avança que les ac-
tuacions es desenvoluparan 
al carrer Major, al carrer Es-
glésia i al carrer de la Mercè, 
així com s’instal·laran ele-
ments reductors de pressió 
a diversos punts del municipi.

Les actuacions es 
desenvoluparan al 
carrer Major, al carrer 
Església i al carrer de 
la Mercè i s’instal·laran 
elements reductors de 
pressió a diversos punts 
del municipi

Es tracta d’una 
actuació gairebé sense 
precedents, que donarà 
solució a un problema 
que fa molts anys que 
no s’aborda i que s’ha 
pogut engegar després 
de reduir notablement 
l’endeutament
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ACTUALITAT: SERVEIS URBANS

Finalitzen els treballs de 
renovació de la canonada 
d’aigua del carrer Major
La instal·lació de la nova canonada de foneria s’ha realitzat des de la zona més propera al 
carrer de la Mercè en direcció a la carretera de Sant Vicenç

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i l’empresa con-
cessionària del servei de 
subministrament d’aigua 
han portat a terme durant 
els darrers mesos la renova-
ció de la canonada d’aigua del 
carrer Major. La instal·lació 

de la nova canonada de fo-
neria, que s’ha habilitat al 
mig de la via, s’ha realitzat 
des de la zona més propera 
al carrer de la Mercè en di-
recció a la carretera de Sant 
Vicenç. Amb tot, el projecte 
de renovació de la canonada 
d’aigua del carrer Major ha 
ascendit a 163.391,90 euros 
i s’ha finançat en gran part 
amb els diners previstos 
per a la renovació de les ca-
nonades de fibrociment de 
l’actual pressupost munici-
pal i amb una subvenció de 
resiliència de la Diputació de 
Barcelona.

En concret, durant el mes 
d’agost, es va treballar en 
la instal·lació de la nova ca-
nonada de foneria i al llarg 
del mes de setembre, es va 

adequar la superfície del 
carrer i es van habilitar les 
llambordes. En aquesta línia, 
durant el mes d’octubre, la 
brigada municipal ha repa-
rat alguns bonys a diferents 
punts del vial i l’empresa 
concessionària del servei 
de subministrament d’aigua 
ha repassat alguns trams 
que havien quedat una mica 
enfonsats. De la mateixa 
manera, Agbar ha reparat 
una avaria que s’havia detec-
tat a un tram de la xarxa de 
clavegueram que transcorre 
pel carrer Major.

Així mateix, en aquests 
moments, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i l’empresa 
concessionària del servei 
de subministrament d’aigua 

L’actuació s’ha finançat 
en gran part amb 
els diners previstos 
per a la renovació 
de les canonades de 
fibrociment de l’actual 
pressupost municipal 
i amb una subvenció 
de resiliència de la 
Diputació de Barcelona

estan treballant per a trobar 
una solució als episodis de 
males olors que es produei-
xen des de fa molt de temps 
al carrer Major. Els estudis 
han determinat que aquests 
episodis són conseqüència 
d’un problema estructural, 
que possiblement s’ha vist 
agreujat a causa del mal 
estat de la xarxa de clave-
gueram a Cantalagrava, a 
tocar del carrer Major.

S’està treballant per a 
trobar una solució als 
episodis de males olors 
que es produeixen des 
de fa molt de temps al 
carrer Major
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Caldes d’Estrac incorporarà la 
zona vermella
La nova zona d’aparcament, que està pensada per a afavorir especialment el comerç local, 
permetrà estacionar de manera gratuïta fins a un màxim de vint minuts

ACTUALITAT: SERVEIS URBANS

En concret, l’horari de la 
nova zona d’aparcament 
serà de 8 a 13 hores i de 
17 a 20 hores. Així mateix, 
la zona vermella estarà 
vigent els 365 dies de l’any 
i caldrà acreditar el seu ús 
mitjançant un disc horari o 

Durant la sessió plenària 
ordinària del passat mes 
de setembre, el Ple de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va aprovar la 
posada en marxa d’una nova 
zona d’aparcament. La zona 
vermella està pensada per 
a potenciar la rotació dels 
vehicles al centre del muni-
cipi i afavorir especialment 
el comerç local. Inicialment, 
s’habilitaran dues places de 
la nova zona d’aparcament 
a l’alçada del Mercat Muni-
cipal, una a cada banda de la 
Riera, on es podrà estacio-
nar gratuïtament fins a un 
màxim de vint minuts.

De l’1 d’octubre al 31 de març, 
els gossos podran accedir a 
la platja del Kalima
Els mesos de tardor i hivern, s’habilitarà un espai degudament senyalitzat a la 
platja caldenca perquè els gossos puguin caminar, córrer, jugar i nedar

Durant la sessió plenària 
extraordinària del passat 
mes d’octubre, el Ple de 
l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac va aprovar la mo-
dificació de l’ordenança de 
platges. El regidor de Ser-
veis Urbans, Joan Baró, va 

exposar el principal canvi de 
la normativa municipal que 
va ser permetre l’accés dels 
gossos a la platja del Kalima 
de l’1 d’octubre al 31 de març. 
L’acció, que neix de la vo-
luntat de l’equip de govern 
caldenc de donar respos-
ta a una forta demanda 
veïnal, complementa l’espai 
d’esbarjo per a gossos que 
es va habilitar el passat 
mes d’agost al Parc de Can 
Muntanyà.

Durant la resta de l’any, 
però, quedarà prohibit 
l’accés, la circulació, la per-
manència i el bany dels 
gossos a la platja del Kalima, 

a excepció dels gossos 
d’assistència. A la resta 
de platges del municipi, els 
gossos no podran accedir 
en cap moment de l’any. 
Així mateix, les persones 
propietàries o que acom-
panyin als animals hauran 
de complir escrupolosament 
l’ordenança municipal de la 
tinença d’animals de com-
panyia i recollir, per exemple, 
les deposicions dels animals. 
En cas d’incompliment de 
la normativa municipal, 
la Policia Local de Caldes 
d’Estrac aplicarà les san-
cions corresponents.

L’acció complementa 
l’espai d’esbarjo per 
a gossos que es va 
habilitar el passat mes 
d’agost al Parc de 
Can Muntanyà

Inicialment, 
s’habilitaran dues 
places d’aparcament 
a l’alçada del Mercat 
Municipal

un comprovant horari. En 
aquest sentit, tot i que la 
nova zona d’aparcament no 
serà de pagament, estarà 
subjecte a l’aplicació de 
possibles sancions en cas 
d’incompliment de la norma-
tiva reguladora municipal. 

Properament, es col·locaran 
els senyals verticals i es pin-
taran les franges de color 
vermell a la calçada per tal 
d’identificar correctament la 
nova àrea d’estacionament.
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ACTUALITAT: VIA PÚBLICA

L’Ajuntament habilita una zona 
d’esbarjo per a gossos al Parc de 
Can Muntanyà

Durant el mes d’agost, 
es van portar a terme les 
tasques d’adequació d’una 
zona d’esbarjo per a gossos 
al Parc de Can Muntanyà. 
En resposta a diverses de-
mandes veïnals, l’Àrea de 
Via Pública de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va im-
pulsar l’habilitació d’un 
espai perquè els animals po-

guessin passejar, caminar i 
córrer amb total llibertat al 
municipi. No obstant això, 
des del consistori caldenc, 
s’insisteix en el fet que es 
tracta d’una zona d’esbarjo 
i que, en aquest sentit, les 
persones propietàries han 
de recollir les deposicions 
dels gossos com a qualsevol 
altre espai del poble.

Es millora la il·luminació 
del nou espai 
d’aparcament al rial de 
Can Comas
El consistori ha impulsat la instal·lació de dos fanals que 
funcionen amb energia solar a la banda del rial que pertany 
al municipi de Caldes d’Estrac

A principis del mes d’agost, 
van finalitzar els tre-
balls d’instal·lació de dos 
fanals solars al nou espai 
d’aparcament al rial de Can 
Comas, ubicat on acaba la 
Riera de Caldes d’Estrac i co-
mença la Riera de Torrentbò 
de Sant Vicenç de Montalt, 
una zona límit entre ambdós 
municipis. L’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac ha impulsat 
l’actuació amb la voluntat 
de millorar la il·luminació de 
la zona. En aquest sentit, el 
consistori caldenc ha apostat 
per una fórmula sostenible i 
ha instal·lat dos equips que 
funcionen amb energia solar 
a la banda del rial que per-
tany al municipi de Caldes 
d’Estrac. Durant el mes de 
juny, l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt van 
treballar de forma conjunta 
per a adequar el nou espai 
d’aparcament al rial de Can 
Comas. Des del consisto-
ri caldenc, es recorda que 
no es tracta d’una zona 

d’aparcament reglada i que, 
per tant, no té cap cost ni es 
requereix cap distintiu per a 
estacionar-hi. Així mateix, es 
destaca que es tracta d’un 
rial i que, conseqüentment, 
hi ha risc de patir rierades 
en el cas de condicions me-
teorològiques adverses. Per 
aquest motiu, es fa una crida 
a fer-ne un ús responsable 
del nou espai d’aparcament.

Finalitzen els treballs 
d’adequació de 
l’entrada de la N-II per 
Barcelona
L’Ajuntament ha col·locat un tòtem amb el nom del municipi, 
ha arranjat la zona enjardinada i ha impulsat la creació d’un 
mural commemoratiu per a recordar el llegat pescador

Durant els darrers mesos, 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha portat a terme 
uns treballs de millora per a 
adequar l’entrada de la N-II 
per Barcelona. En aquest 
sentit, el consistori caldenc 
ha col·locat un tòtem amb el 
nom del municipi i ha arran-
jat la zona enjardinada. Les 
dues accions han comple-
mentat la creació d’un mural 
commemoratiu sobre el 
llegat pescador de Caldes 
d’Estrac que es va realitzar 
a mitjans del mes de juny de 
la mà de l’artista barceloní 
Roc Blackblock, la iniciativa 
‘Murs de Bitàcola’ i l’entitat 
caldenca Arrels Cultura. En 
concret, es va plasmar una 
fotografia de l’autora Maria 
Codina Duran, que es troba 
a l’Arxiu Històric de Sabadell 
i que data d’entre l’any 1916 
i l’any 1922, on es mostren 
uns bous que estiren una 
barca de pesca, tipus llagut, 
per a pujar-la a la platja del 
municipi. Recentment, al 
costat del mural comme-

moratiu, s’ha habilitat un 
codi QR que redirigeix a un 
espai web amb informacions 
sobre l’actuació. La iniciati-
va ‘Murs de Bitàcola’ és un 
engrescador projecte que 
busca recuperar la història, 
reivindicar-la i celebrar-
la, visibilitzant i realçant 
a través d’intervencions 
murals a l’espai públic els 
episodis propis de la me-
mòria col·lectiva de cada 
comunitat, i construir un 
mapa global de la memòria 
col·lectiva popular.

S’incorporen nous elements al 
Parc de Can Muntanyà

Amb la voluntat de pro-
moure les activitats a l’aire 
lliure i les propostes salu-
dables al municipi, durant el 
mes d’agost, l’Àrea de Via 
Pública de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac va instal·lar 
tres taules de pícnic, tres 
papereres, un banc i una 
font d’aigua potable al Parc 
de Can Muntanyà.

S’adequa la zona de La Ginesta
L’Àrea de Via Pública de 

l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha impulsat noves 
actuacions amb l’objectiu 
de continuar millorant els 
espais verds del municipi. 
Aquest cop, el consistori 
caldenc ha posat el focus en 
la zona de La Ginesta, on ha 
instal·lat una nova taula de  
pícnic de fusta.
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ACTUALITAT: URBANISME

L’Ajuntament elabora una
ordenança per a regular els colors 
de les façanes del municipi
La nova norma busca protegir el llegat construït i alhora orientar tant en l’execució d’obres noves com en 
la rehabilitació de finques existents

El passat mes de maig, el Ple 
municipal de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va apro-
var inicialment l’ordenança 
reguladora de la carta de 
colors i recomanacions 
cromàtiques per a les faça-
nes del municipi de Caldes 
d’Estrac. El punt va ser 
aprovar per unanimitat.

Prèviament, l’alcalde Òscar 
Baró va exposar que era una 
qüestió que s’havia estat 

treballant des de feia molt de 
temps per part del consisto-
ri caldenc i en especial per 
part de l’Àrea d’Urbanisme 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, però que diverses 
prioritats i urgències havien 
demorat la seva presenta-
ció en una sessió plenària. 
En concret, Baró va explicar 
que l’ordenança es basava 
en un estudi de la profes-
sional Alícia Núñez i buscava 
regular la gamma de colors 
que es podien fer servir 
als immobles del municipi 
amb l’objectiu de preservar 
l’autenticitat del poble. A 
mitjans del mes d’agost, des-
prés de finalitzar el període 
d’exposició pública, la nova 
ordenança reguladora va 
entrar oficialment en vigor.

Així doncs, la norma recull 
el llistat de colors permesos 
per a les façanes i altres 

L’ordenança municipal 
engloba els edificis de 
caràcter patrimonial i 
les obres noves que es 
puguin executar al nucli 
antic, l’entorn del carrer 
Major, els carrers de 
Callao i Santa Teresa i el 
front marítim

elements exteriors de les 
edificacions del municipi, 
esdevenint un document 
de suport i complemen-
tari de les indicacions que 
s’estableixen al Pla Gene-
ral d’Ordenació i al Pla de 
Protecció de Patrimoni 
Arquitectònic. En concret, 
l’ordenança busca protegir 
el llegat construït i alhora 
orientar tant en l’execució 
d’obres noves com en la 

rehabilitació de finques exis-
tents. Pel que fa a l’àmbit 
d’aplicació, la norma engloba 
els edificis de caràcter patri-
monial i les obres noves que 
es puguin executar al nucli 
antic, l’entorn del carrer 
Major, els carrers de Callao i 
Santa Teresa i el front marí-
tim del municipi.

S’enllesteixen els treballs de millora a la 
carretera de Sant Vicenç de Montalt
Les obres han reformat el traçat de la via amb l’objectiu de guanyar en termes de mobilitat i seguretat, així 
com han permès habilitar un nou pas per a les persones vianants

Recentment, han finalitzat 
els treballs de millora del 
tram de la corba de la car-
retera de Sant Vicenç de 
Montalt. En concret, les ac-
tuacions, que van començar 
a principis del mes de gener, 

s’han portat a terme davant 
de l’entrada inferior del Parc 
de la Pineda. Els treballs 
han consistit a realitzar un 
sistema de suports per-
pendiculars a la carretera 
de Sant Vicenç de Montalt 

per a aconseguir d’aquesta 
manera un ferm més resis-
tent i estable. També, s’ha 
asfaltat tot el tram i s’ha 
col·locat una doble viona a 
la corba per a incrementar 
la seguretat de les perso-
nes motoristes. Així mateix, 
el projecte ha habilitat unes 
voreres per a les persones 
vianants més accessibles. 

En aquest sentit, les obres 
han reformat el traçat de la 
via amb l’objectiu de guan-
yar en termes de mobilitat 
i seguretat. De la mateixa 
manera, les tasques han 
permès habilitar un nou pas 
per a les persones vianants 
sobre l’aparcament dels 
Eucaliptus i han millorat la 
conducció i la recollida de les 
aigües pluvials.

Les obres formen part del 
projecte d’urbanització de 
l’àmbit de Can Solé de Baix 
– La Pineda i l’escorxador 
i s’han portat a terme per 
part d’un agent urbanitza-
dor privat, sota la supervisió 
de l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac. En aquest sentit, 
encara falten algunes fases 
per a acabar la urbanitza-
ció completa de l’àmbit, 
entre les quals una de les 
més importants serà la de 
l’aparcament dels Eucalip-
tus. La voluntat de l’agent 
urbanitzador privat i del con-
sistori caldenc és continuar 
treballant per a finalitzar 
l’adequació de la zona com 
més aviat millor.
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ACTUALITAT: HISENDA

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
aprova les ordenances fiscals 
per a l’any 2023
Les modificacions que s’han incorporat responen a la necessitat d’adequar les ordenances fiscals a la 
normativa actual i millorar tècnicament la redacció d’alguns articles

Durant la sessió plenària 
extraordinària del passat 
mes d’octubre, el Ple de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va aprovar les or-
denances fiscals per a l’any 
2023. En termes gene-
rals, les modificacions que 
s’han incorporat responen 
a la necessitat d’adequar 
les ordenances fiscals a la 
normativa actual i millorar 
tècnicament la redacció 
d’alguns articles. No obstant 
això, algunes ordenances 
també contenen canvis es-
pecífics. En primer lloc, a 
l’ordenança fiscal número 3 
(Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica), s’ha su-
primit una referència que es 
feia a cotxes de museu i s’han 
incorporat les categories 
energètiques a les bonifica-
cions. També, a l’ordenança 
fiscal número 4 (Impost 
sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa 
urbana), s’ha afegit un nou 

supòsit: la millora de la pro-
tecció de les persones orfes 
víctimes de la violència de 
gènere i a l’ordenança fiscal 
número 5 (Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions 
i Obres), s’ha actualitzat 
l’import del mòdul bàsic 
seguint les indicacions del 
Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya a 587 euros per 
metre quadrat.

Així mateix, a l’ordenança 
fiscal número 9 (Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, ma-
terials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions 
anàlogues), s’ha canviat a 
règim de liquidació quan els 
procediments s’inicien a ins-
tància del subjecte passiu, 
a l’ordenança fiscal número 
11 (Taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finali-
tat lucrativa), s’ha canviat a 
règim de liquidació en alguns 

ACTUALITAT: MEDI AMBIENT

La Deixalleria Mancomunada de 
Les 3 Viles amplia els seus horaris
L’equipament obrirà de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores i els dissabtes i els diumenges, 
de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores

supòsits com a partir del 
segon any dels tràmits més 
recurrents i a l’ordenança 
fiscal número 13 (Taxa per 
parades, barraques, case-
tes de venda, espectacles 
o atraccions situats en 
terrenys d’ús públic i indús-
tries del carrer i ambulants 
i rodatge cinematogràfic), 
s’ha canviat a règim de liqui-
dació en el cas dels rodatges 
cinematogràfics. Pel que fa 
a l’ordenança fiscal número 
15 (Taxa per l’estacionament 
de vehicles de tracció me-
cànica en les vies públiques 
municipals), s’ha adaptat 
a les modificacions fetes a 
l’ordenança reguladora de 
circulació durant la sessió 
plenària del mes de setem-
bre. Finalment, a l’ordenança 
fiscal número 19 (Taxa per 
les llicències o la comprova-
ció d’activitats comunicades 
en matèria d’urbanisme), 
s’ha canviat a règim de liqui-
dació i a l’ordenança fiscal 

número 22 (Taxes per la 
recollida, el tractament i 
l’eliminació d’escombraries i 
altres residus urbans), s’han 
diferenciat els allotjaments 
turístics dels centres de na-
turalesa anàloga.

Aquesta tardor, la Deixa-
lleria Mancomunada de 
Les 3 Viles ha ampliat els 
seus horaris d’obertura. 
L’equipament, que es troba a 
Sant Andreu de Llavaneres, 
obrirà de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 hores i de 16 a 19 
hores i els dissabtes i els 
diumenges, de 10 a 14 hores 
i de 16 a 20 hores. Els dies 
festius, l’espai romandrà 
tancat. L’objectiu és per-
metre l’accés a la Deixalleria 
Mancomunada, compartida 
per veïns i veïnes de Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant 

Vicent de Montalt i Caldes 
d’Estrac, en franges horàries 
on fins ara restava tancada, 
com els diumenges a la tarda 
o els dilluns. Així mateix, els 
ajuntaments de Sant Andreu 
de Llavaneres, Sant Vicent 
de Montalt i Caldes d’Estrac 
han decidit que l’espai tindrà 
un únic horari i no hi haurà 
canvis amb l’arribada de 
l’hivern o l’estiu.

La Deixalleria Mancomuna-
da de Les 3 Viles recull els 
residus que no poden ser 
dipositats als contenidors 
del sistema de recollida mu-

nicipal. Aquests residus són 
transportats a gestors au-
toritzats per al seu correcte 
reciclatge. De la mateixa 
manera, l’equipament està 
tancat i amb vigilància, im-
possibilitant els abocaments 
incontrolats. Les persones 
usuàries disposen d’una ofi-
cina de recepció on, a més de 
portar a terme un registre 
dels residus que entren a la 
instal·lació, s’informa d’on cal 
dipositar-los.
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ACTUALITAT: SALUT

El consistori treballa en la licitació 
de les obres de remodelació del 
consultori mèdic
El projecte executiu de remodelació del consultori mèdic ha estat aprovat definitivament, després de no 
haver rebut cap al·legació durant el període d’exposició pública

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac continua fent 
passos endavant per a ini-
ciar el més aviat possible 
les obres de remodelació i 
reconversió del consulto-
ri mèdic, que se situarà a la 
planta baixa de l’edifici con-
sistorial. A mitjans del mes 
de setembre, es va aprovar 
definitivament el projec-
te executiu de reforma de 
l’espai després de no haver 
rebut cap al·legació durant el 
període d’exposició pública. 
Actualment, l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, amb 
l’assessorament de CatSa-
lut, treballa en la redacció 
de la licitació de les obres 

ACTUALITAT: COMUNICACIÓ

La vila compta amb una nova entitat 
esportiva i cultural

L’entitat Caldetes Esports 
i Cultura ha nascut per a in-
crementar les propostes 
esportives i culturals del mu-
nicipi. Durant el passat mes 
de maig, l’entitat caldenca 
va formalitzar oficialment la 
seva inscripció en el registre 
d’entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya. Ac-
tualment, al pavelló esportiu 
municipal, Caldetes Esports 
i Cultura dinamitza un equip 
mixt aleví de voleibol, que com-
petirà en el Consell Comarcal 
Esportiu del Maresme, i un 
grup de tecnificació de voleibol 
dirigit a persones adultes que 
volen millorar alguns aspec-
tes d’aquest esport o que en 
volen aprendre des de zero. 
Així mateix, l’entitat caldenca 
ofereix tecnificació de bàsquet 
per a petits grups o perso-
nes individuals. De la mateixa 
manera, Caldetes Esports i 

Cultura estudia obrir tallers 
de ioga o similars i té previst 
programar xerrades o ses-
sions vinculades amb l’àmbit 
cultural i gastronòmic. La nova 
entitat caldenca també resta 
oberta a rebre propostes es-
portives i culturals per part 
de la població, així com a inten-
tar cobrir les necessitats que 
puguin sorgir entre els veïns i 
les veïnes de la vila.

de remodelació i recon-
versió del consultori mèdic 
amb la voluntat d’accelerar 
els tràmits administratius 
i engegar els treballs que 
han de permetre reobrir 
l’equipament, és una de 
les màximes prioritats de 
l’actual equip de govern.

Reobrir l’equipament 
és una de les màximes 
prioritats de l’actual 
equip de govern caldenc

Caldetes Esports i Cultura dinamitza un equip mixt aleví de voleibol i un grup de tecnificació de voleibol 
dirigit a persones adultes que volen millorar alguns aspectes d’aquest esport o que en volen aprendre
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ACTUALITAT: COMUNICACIÓ

El municipi impulsa un nou trimestre 
del curs de català

S’estudia el futur de 
l’edifici Mercedes Torras

La proposta formativa està pensada per a persones residents del municipi que volen 
aprendre a parlar amb fluïdesa i correcció i a escriure adequadament en llengua catalana

L’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, amb el suport de 
la Diputació de Barcelo-
na, ha posat en marxa un 
nou trimestre del curs de 
català. Els dimecres, de 18 a 
20 hores, a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, es dinamitzaran les 
sessions pensades per a per-
sones residents del municipi 

L’1 de febrer de 1975, es va 
constituir la Fundació Pri-
vada Mercedes Torras, que 
substituïa l’anterior fundació 
creada el 12 d’abril de 1921 
per a administrar el llegat de 
Mercedes Torras, i es van es-
tablir els seus tres patrons, 
l’alcalde de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, el rector de 
la parròquia i un veí designat 
per acord entre els altres 
dos patrons. Amb el pas 
dels anys, l’edifici Mercedes 
Torras es va anar deterio-
rant fins al punt que el mes 
de gener de 2020 el Ple de 
l’Ajuntament va acordar que 
s’estudiessin les mesures 
urgents que calia prendre 

que volen aprendre a parlar 
amb fluïdesa i correcció i a 
escriure adequadament en 
llengua catalana. Enguany, la 
proposta formativa, que va 
començar el passat dimecres 
14 de setembre, s’allargarà 
fins al pròxim dimecres 21 
de desembre. Les persones 
interessades poden apuntar-
se a través d’un formulari en 
línia al web municipal. També, 

ACTUALITAT: ACCIÓ SOCIAL

El grup de treball, que compta amb dos representants del consistori i un de l’església, està 
analitzant dues possibles solucions, una pública i una privada

a l’immoble per raons de 
seguretat pública. Un cop 
analitzada la situació, el mes 
de juny de 2020 es va apro-
var el projecte d’enderroc 
total de l’edifici, d’acord amb 
els informes dels arquitec-
tes municipals, i el mes de 
febrer de 2021 es va con-
tractar una empresa per 
a efectuar l’enderroc, tot i 
que va renunciar a l’actuació 
al·legant discrepàncies se-
rioses entre el projecte 
d’enderroc total i l’estat 
real de l’immoble i presen-
tant la seva pròpia proposta. 
En aquest sentit, el mes de 
maig de 2021 es van portar 
a terme diverses reunions 

es pot tramitar la inscripció 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac.

La inscripció es 
pot tramitar a 
l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania de 
l’Ajuntament 

per a parlar de les possibles 
opcions de reconstrucció i 
es va acordar crear un grup 
de treball amb dos repre-
sentants de l’Ajuntament 
i un de la parròquia per a 
poder estudiar-les i poder 
assessorar els patrons de la 
fundació a l’hora de prendre 
les decisions.

Actualment, el grup de 
treball està analitzant dues 
possibles solucions per a 
l’immoble privat, una pública 
i una privada, que seran ex-
posades als patrons, perquè 
puguin decidir el seu futur.

Eusebi 
Passarell, 
nou 
regidor de 
l’Ajuntament 
de Caldes 
d’Estrac

Després de la renúncia vo-
luntària del regidor David 
Salvà, durant la sessió plenària 
ordinària del passat mes de 
setembre, va prendre posses-
sió oficialment el nou regidor 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, Eusebi Passarell i 
Bercial. Passarell ha assumit 
les regidories de Comunicació 
i Via Pública.
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ACTUALITAT: GENT GRAN

L’Àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, amb la col·laboració 
de l’Associació del Casal 
de la Gent Gran de Caldes 
d’Estrac, ha presentat una 
nova edició del taller de 
memòria per a les persones 
majors de 60 anys del 
municipi. Després de la bona 
acollida del curs passat i 
amb la voluntat de continuar 
promovent un envelliment 
actiu entre la gent d’edat 
caldenca, aquesta tardor, 
el consistori caldenc ha 
decidit programar-ne noves 
trobades. Les sessions, 
que van començar el 
passat dilluns 3 d’octubre 

En marxa una nova edició del taller de 
memòria per a majors de 60 anys
Els dilluns, de 10 a 12 hores, al Casal de la Gent Gran, s’oferiran activitats, jocs i dinàmiques d’estimulació 
cognitiva per tal de preservar els records i millorar els hàbits i les rutines

i s’allargaran fins al pròxim 
dilluns 19 de desembre, 
les conduirà el psicòleg 
Francesc Fossas al Casal 
de la Gent Gran. Així doncs, 
els dilluns, de 10 a 12 hores, 

s’oferiran activitats, jocs i 
dinàmiques d’estimulació 
cognitiva amb l’objectiu 
de reforçar la memòria i 
els coneixements de les 
persones d’edat, preservar 

La voluntat és continuar 
promovent un 
envelliment actiu entre 
la gent d’edat caldenca

els records i millorar els 
hàbits i les rutines. Les 
persones interessades 
poden apuntar-se a través 
d’un formulari en línia al 
web municipal. També, es 

pot tramitar la inscripció 
a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac.

Petits i grans gaudeixen 
a la plaça del Lledoner

Durant els mesos d’estiu, 
les àrees de Gent Gran i 
Joventut de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac han tornat 
a impulsar les trobades 
intergeneracionals a la plaça 
del Lledoner, al costat de 
la Fundació Palau. Escacs, 
dominó, parxís, cartes i 
altres jocs tradicionals han 

protagonitzat les llargues 
tardes estiuenques a la vila. 
L’objectiu de la reeixida 
iniciativa ha estat continuar 
afavorint la creació d’un 
espai de trobada, intercanvi 
i coneixença entre les 
diferents generacions del 
municipi caldenc.

La gent d’edat engalana 
Caldes d’Estrac

De la mà de la Creu Roja 
de Caldes d’Estrac i de les 
àrees de Gent Gran i Via 
Pública de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, durant 
els mesos de juliol i agost, 
un grup de persones 
d’edat han confeccionat 
diferents elements artístics 
decoratius estiuencs. Les 
boniques creacions, fetes 
amb teles i fils de tonalitats 
blanques i blaves en record 
del mar, de les onades i 
del passat pesquer, s’han 
col·locat a diversos espais del 
front marítim amb l’objectiu 
d’engalanar una de les zones 
més populars del municipi.
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ACTUALITAT: GENT GRAN

Caldes d’Estrac homenatja les 
persones d’edat del municipi
Les activitats programades en el marc de la Setmana de la Gent d’Edat de Caldes d’Estrac 
han tingut una gran rebuda i han comptat amb una alta participació
Amb motiu del Dia Inter-

nacional de la Gent Gran, 
que se celebra anualment 
l’1 d’octubre, l’Àrea de Gent 
Gran de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, amb el 
suport de diverses entitats i 
associacions del municipi, ha 
organitzat la Setmana de la 
Gent d’Edat del poble. Per 
primer cop, Caldes d’Estrac 
ha acollit uns dies consecutius 
plens de propostes per a les 
persones d’edat del municipi.

El dilluns 26 de setem-
bre van començar les 
activitats amb una xerrada 
sobre consells de prevenció 
i seguretat a l’Espai Jove de 
Caldes d’Estrac. Una trentena 
de persones d’edat van as-
sistir al col·loqui impartit per 
dos membres dels Mossos 
d’Esquadra. Tot seguit, es va 
organitzar un emotiu dinar 
compartit a l’Espai Jove de 
Caldes d’Estrac. El dimarts 
27 de setembre, al matí, una 
trentena de persones d’edat 
van gaudir d’una interessant 
visita guiada a la Fundació 

Palau de la mà de la Mònica, 
guia de l’espai cultural, i, a la 
tarda, d’una xerrada sobre la 
soledat a càrrec del psicòleg 
comunitari Àlex Ortega a la 
Sala Cultural de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac. El dime-
cres 28 de setembre, la gent 
d’edat i l’alumnat de 5è de 
Primària de l’Escola Sagrada 
Família van compartir una 
divertida sessió de teràpia 

del riure conduïda per la ri-
soterapeuta Sílvia López. El 
divendres 30 de setembre, 
va ser el torn d’una xoco-
latada popular a càrrec de 
l’Associació de la Gent Gran 
de Caldes d’Estrac i amb la 
col·laboració de l’Hotel Dyna-
mic a la Plaça de la Vila, una 

Per primer cop, Caldes 
d’Estrac ha acollit uns 
dies consecutius plens 
de propostes per a les 
persones d’edat del 
municipi
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ACTUALITAT: GENT GRAN

audició de sardanes de la mà 
de la Cobla Vila de La Jon-
quera a la Plaça de la Vila i un 
bingo popular, que, a causa 
de la previsió de pluges, es va 
dinamitzar a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, amb el suport de la 
Creu Roja de Caldes d’Estrac. 
En total, prop d’un cente-
nar de persones d’edat van 
gaudir de les activitats del 
matí i una cinquantena de la 
proposta de la tarda. Final-
ment, el dissabte 1 d’octubre, 
un reeixit vermut musical 

amb l’assistència d’una se-
tantena de persones d’edat 
i la col·laboració de la Creu 
Roja de Caldes d’Estrac va 
concloure l’engrescadora 
programació a la Plaça de 
les Barques. Paral·lelament, 
durant tota la setmana, la 
Biblioteca Can Milans va aco-
llir un espai dedicat a la gent 
d’edat del municipi amb la vo-
luntat de retre un homenatge.

La programació de la Set-
mana de la Gent d’Edat ha 
estat fruit del treball con-
junt de l’Àrea de Gent Gran 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac amb diverses en-
titats i associacions: Creu 
Roja de Caldes d’Estrac, 
l’Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes 
d’Estrac, la Fundació Palau, 
l’Escola Sagrada Família, la 
Biblioteca Can Milans, els 
Mossos d’Esquadra i l’Institut 
Català de la Salut.

La programació de la 
Setmana de la Gent 
d’Edat ha estat fruit 
del treball conjunt de 
l’Àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac amb diverses 
entitats i associacions
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d’esbarjo i d’un berenar a 
càrrec de l’AMPA de l’Escola 
Sagrada Família i van aprofi-
tar per a donar oficialment 
la benvinguda al curs escolar 
2022-2023.

El nou espai de joc ha 
sorgit de la col·laboració 
entre l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, l’Escola 
Sagrada Família i l’AMPA 
de l’Escola Sagrada Famí-
lia. L’element ha estat fet 

ACTUALITAT: ENSENYAMENT

A mitjans del mes 
d’octubre, l’Escola Sagrada 
Família va acollir la inaugu-
ració d’un nou espai de joc 
al pati del centre educa-
tiu. L’acte va comptar amb 
la participació de l’alcalde 
Òscar Baró i del regidor 
d’Ensenyament, Freddy 
Freixas, així com de diversos 
membres de la comunitat 
educativa. Petits i grans van 
gaudir d’una bonica estona 

L’Escola Sagrada Família 
inaugura un nou espai de joc
L’element ha estat fet amb materials respectuosos amb el medi ambient i 
compta amb dues plataformes inclinades, un rocòdrom i dues escales petites

ACTUALITAT: ESPORTS

La caldenca Carla 
Escrich aconsegueix la 
tercera posició als 
World Games

A mitjans del mes de juliol, 
a Birmingham, Alabama 
(Estats Units), la patinadora 
artística local Carla Escrich 
va participar en els World 
Games, un esdeveniment 
esportiu de gran prestigi 
on es van aglutinar algunes 
de les disciplines esportives 
que no tenen representació 
olímpica, com és el cas del 
patinatge artístic. La cal-
denca Carla Escrich del Club 
de Patinatge Artístic Caldes 
d’Estrac va oferir unes ac-
tuacions de gran nivell que 
la van portar directament 
a aconseguir la tercera po-
sició i guanyar la medalla de 
bronze. En la seva categoria, 
el primer lloc va ser per a la 
italiana Rebecca Tarlazzi i 
el segon lloc per a l’alcoiana 
Andrea Silva del Club de Pa-
tinatge Artístic L’Aldea.

Aquest 2022, Carla Es-
crich també ha guanyat el 
Campionat d’Espanya i el 
Campionat de Catalunya 
i ha participat en la World 
Cup, que es va disputar del 
8 al 12 d’agost a Göttingen 
(Alemanya).

El municipi acull un curs 
d’Aikido

El pavelló poliesportiu mu-
nicipal de Caldes d’Estrac 
ha allotjat el curs anual de 
l’Associació d’Aikido Aikikai 
de Catalunya, que incloïa els 
exàmens de cinturó negre de 
primer i segon dan. Els dies 8 
i 9 d’octubre, es va organit-
zar la reeixida trobada amb la 
col·laboració d’Aikido Estrac 
i el suport de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac. El curs 
va comptar amb la participa-
ció del mestre Javier Bravo, 
cinturó negre de cinquè dan, 
la mestra Núria Bertran, cin-

turó negre de quart dan, i el 
mestre Pedro Cano, cinturó 
negre de quart dan. La tro-
bada va ser un èxit, tant pel 
nombre de persones partici-
pants com pels resultats dels 
exàmens, superats satisfac-
tòriament per les persones 
aspirants. Enguany, va ser 
el primer cop que un mestre 
d’Aikido Estrac, Pedro 
Cano, va formar part del 
tribunal i va ser la prime-
ra vegada que una dona, la 
mestra Núria Bertran, va fer 
d’examinadora.

amb materials respectuo-
sos amb el medi ambient, 
com escorça de pi a la zona 
d’amortització d’impacte, i 
compta amb dues platafor-
mes inclinades, un rocòdrom 
i dues escales petites. D’una 
banda, l’AMPA de l’Escola 
Sagrada Família va proposar 
la idea i ha liderat la iniciati-
va, fent-se càrrec de cost del 
projecte i de la certificació 
de l’enginyeria. Per l’altre, el 

Petits i grans van gaudir 
d’una bonica estona 
d’esbarjo i d’un berenar 
a càrrec de l’AMPA de 
l’Escola Sagrada Família

consistori caldenc ha assu-
mit el cost del nou espai de 
joc i de la seva instal·lació, així 
com el moviment d’altres 
elements de joc existents. 
Des de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, s’afirma 
que es continuarà treba-
llant colze a colze amb la 
comunitat educativa per tal 
de posar al dia i adaptar el 
centre educatiu a les neces-
sitats actuals.
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Les recomanacions de
Can Milans

DESTAQUEM... La ploma

Que la societat actual 
està canviant, és una evi-
dència. Si per bé o per mal, 
depèn del lloc i les seves cir-
cumstàncies. Aquest llibre 
divulgatiu, escrit per dos 
professors de psicologia de 
llarga trajectòria acadèmica 
i professional, analitza amb 

Quan era un nen, l’Oliver Bou destacava en l’escriptura 
de cartes d’amor per als seus companys de classe. Ara, a 
la cinquantena, s’ha convertit en escriptor de gran èxit de 
novel·la negra i columnista, i un d’aquells antics companys, 
el Pere, li demana que escrigui en nom seu unes cartes 
adreçades a la Roxana Segarra per enamorar-la. Ella, una 
editora de prestigi, encara ho vol tot, però no necessita res. 
Capaç de fer-se creure a ella mateixa el que vulgui, sempre 
trobarà bones raons per fer el que decideixi fer, però no li 
resultarà fàcil trobar el veritable camí quan la vida la posa 
veritablement a prova.

NADIE NACE EN 
UN CUERPO 
EQUIVOCADO
José Errasti i 
Marino Pérez Álvarez

LLETRES EN VIU: 
Trobada amb l’escriptora Montse Barderi

A CALDETES 
Escrito en confinamiento

No ficció
Deusto, 2022

12 de novembre a les 11:00 hores
Bibilioteca Can Milans

Desde que te recorro pienso en el adjetivo decadente y en 
eso que se dice de que cualquier tiempo pasado fue mejor.

Sé que andamos con pandemia, que estamos ocultando las 
sonrisas, evitando compartir hálitos, roces, besos y abra-
zos y luchas de carcajada contra carcajada, y que el ahora 
está deformado y sumido en una brumosa irrealidad llena de 
condicionamientos y prohibiciones.

Pero a pesar de eso no dejo de pensar en la palabra 
decadente.

También sé, porque me lo han contado de una u otra 
manera, que otrora luciste galas, que fuiste cortejada y que 
te dejaste querer, que fuiste el centro de atención, incluso en 
tiempos de penurias y sangre, que te versaron los mejores 
poetas y te narraron los mejores cronistas.

Por eso pienso en el epíteto decadente.
Sí, tienes hermosos edificios ajados que albergaron mejo-

res glorias, algunos, leo y constato, amenazan ruina y en su 
esencia están heridos de muerte, por eso pienso en el caer y 
en el decaer.

Y también me han dicho que anteayer tu mar era vida, que la 
riera era una avenida tras otra de alegría, que las campanas 
de tu iglesia repicaban al rebato de las fiestas, que tus gentes 
bullían bulliciosas como el agua caliente de tu manantial.

Pero déjame dudar, no sé si es el lugar, si eres tú quien me 
ha impregnado o si es mi mirada otoñal la que te tiñe a ti de 
decadencia.

Aunque, ahora que lo pienso, quizá me equivoco y lo nues-
tro no sea decadencia, sino una cuestión de cadencia, que 
este tiempo que trascurre es, para nosotros, un impasse, un 
lapso, un instante de silencio que marca el ritmo musical, el 
impulso que nos llevará al allegro, o es el silencio dramático de 
una narración previo a nuestro desenlace feliz.

En esa confianza esperaré paciente a que llegue el momento 
en que pueda rondarte.

Ángel R. Larrosa

profunditat, però també 
amb una certa dosi d’humor 
la identitat de gènere i la 
teoria queer. Després de les 
grans conquestes socials de 
les darreres dècades rela-
tives al respecte i els drets 
de les persones que no en-
caixen en els rols sexuals 
tradicionals, ha aparegut un 
nou transactivisme que està 
destruint moltes fites acon-
seguides, que torna a caure 
en concepcions retrògrades 
i genera problemes allà on 
no n’hi havia. Aquest corrent 
no es basa en coneixements 
de la medicina, la psiquiatria 

o la psicologia, sinó en una 
filosofia postmoderna ja su-
perada. El que es presenta 
com una revolució que per fi 
dona veu a una realitat invi-
sible fins avui dia, pot estar 
encobrint la legitimació edu-
cativa, jurídica i social dels 
estereotips més conserva-
dors. Una lectura que els 
autors dediquen als estu-
diants universitaris, però de 
la qual se’n poden extreure 
no poques idees clarificado-
res d’un tema prou polèmic i, 
per tant, interessant
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ACTUALITAT: CULTURA

Molta participació, diversió, 
cultura i tradició a la Festa Major 
de Caldes d’Estrac
L’Ajuntament agraeix el suport i la col·laboració de les entitats caldenques i el bon ambient i la implicació 
dels veïns i de les veïnes en les diferents activitats programades

Després de dues edicions 
marcades fortament per 
l’emergència sanitària deri-
vada de la Covid-19, aquest 
estiu, Caldes d’Estrac ha 
recuperat al cent per cent 
la Festa Major i amb ella, 
alguns dels actes més espe-
rats com el sopar popular de 
festa major, el ball de festa 
major, la passejada dels ge-
gants, el ball de la gent gran i 
el correfoc. Del 27 d’agost a 
l’11 de setembre, petits, mit-
jans i grans han gaudit, han 
saltat, han vibrat, han cele-
brat i sobretot han omplert 
de vida el municipi.

En concret, el programa 
d’actes va començar a finals 
del mes d’agost amb el tor-
neig infantil de petanca, el 
monòleg ‘Pompeu Fabra. 
Jugada Mestra’ amb Òscar 
Intente, el torneig sènior 
de petanca, un taller de de-
fensa personal per a dones 
a càrrec d’Aikido Estrac i 
una mostra de bonsais amb 
l’Associació Amics dels Bon-
sais de Caldes d’Estrac. 
Tot seguit, es va organitzar 
l’espectacle teatral d’estiu 
amb l’obra ‘Faixedas i Punt’ 
a càrrec de Fel Faixedas, la 
presentació del mural ‘Vila 
de Mar’ de la mà d’Arrels Cul-
tura i la cantada d’havaneres 
i el rom cremat amb Els Pes-
cadors de l’Escala.

Els plats forts de la Festa 
Major van arribar els dies 
8, 9, 10 i 11 de setembre. El 
dijous 8 de setembre, es va 
fer la repicada general de 
campanes en honor a la Mare 
de Déu del Remei, una missa 
solemne a la Parròquia Santa 

Del 27 d’agost a l’11 de 
setembre, petits, mitjans 
i grans han gaudit, 
han saltat, han vibrat, 
han celebrat i sobretot 
han omplert de vida el 
municipi

Maria, la tradicional ofrena 
floral a la Mare de Déu del 
Remei a la Capella del Remei, 
una audició de sardanes 
amb la Cobla Cervianenca, 
el vermut popular de festa 
major, la sessió de l’Hora 
del Conte ‘Contes de nans. 
Contes de gegants’ dina-
mitzada per Núria Clemares 
i una edició especial de la 
Trobada de Jazz a càrrec de 
l’Associació Cultural Camí 

Ral 39. El divendres 9 de 
setembre, va ser el torn del 
pregó, el brindis i la traca de 
la festa major de la mà dels 
Diables d’Estrac. En aquest 
sentit, durant de l’acte, es 
van poder adquirir les copes 
commemoratives dels vint-i-
cinc anys de la colla caldenca. 
Tot seguit, es va celebrar 
l’esperat sopar popular de 
festa major i hi va haver ball i 
festa amb La Loca Histeria i 
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La nova 
dragona 
dels Diables 
d’Estrac es 
prepara per 
Santa Llúcia

La Festa Major de Caldes 
d’Estrac va comptar amb 
un acte molt especial. El 
passat diumenge 11 de 
setembre, es va fer la pre-
sentació oficial de la nova 
dragona de la colla infantil 
dels Diables d’Estrac. Sota 
el nom de Nayla, la nova 
figura popular caldenca, 
que serà la companya de 
l’Astharoth, començarà 
la seva activitat durant 
el mes de desembre amb 
motiu de la festivitat de 
Santa Llúcia.

ACTUALITAT: CULTURA

DJ Roderus a l’Esplanada de 
Can Muntanyà.

El dissabte 10 de setem-
bre, es va organitzar una 
nova edició de la Tuna Race 
Balfegó Caldetes, un matí re-
frescant amb l’escumada i la 
xeringada de la mà del Servei 
de Neteja Pere i Àngel, una 
tarda infantil amb la passeja-
da dels gegants i capgrossos 
de Caldes d’Estrac amb els 
Diables d’Estrac i la Colla 
de Geganters i Grallers de 
Caldes d’Estrac i els inflables 
de tradició catalana a càrrec 
del Burro dels Jocs. També, 
es va impulsar el concert de 
festa major amb l’Orquestra 
Rosaleda, la nit jove a càrrec 
de la banda de rock mataro-
nina Karadura i DJ Joker i el 
ball de gala amb l’Orquestra 
Rosaleda. El diumenge 11 de 
setembre, es va celebrar la 
recepció i l’ofrena floral amb 
motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya, una gimcana 

infantil solidària amb la Creu 
Roja de Caldes d’Estrac i 
l’espectacle familiar de circ 
de carrer ‘Antropia’ a càrrec 
de la companyia El circ petit. 
Així mateix, hi va haver una 
concentració de tambors, 
l’espectacle pirotècnic, el 
correfoc i la presentació de 
la nova dragona dels Diables 
d’Estrac i la nit dels fogalls 
de la mà de Sixtus, DJ Ricky 
Vives i DJ Henry Jones.

Des de l’Ajuntament, 
s’afirma que la Festa Major 
de Caldes d’Estrac ha estat 
un èxit gràcies al suport i a 
la col·laboració de les enti-
tats locals i al bon ambient 
i la implicació dels veïns i de 
les veïnes.
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s’animin a col·laborar-hi. Ma-
quillatge, vestuari, decoració, 
muntatge, il·luminació... hi 
ha un llarg llistat de tasques 
on tothom, tingui l’edat que 
tingui, pot aportar el seu 
granet de sorra. Les per-
sones interessades poden 
escriure un correu electrònic 
a cdst.cultura@caldetes.cat o 
trucar al 93 791 00 05.

ACTUALITAT: CULTURA

Vols formar 
part de la 
Comissió 
de Reis?

Caldes d’Estrac recorda 
Lluís Companys

Alguns representants de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, així com mem-
bres d’entitats locals es van 
reunir el passat dissabte 
15 d’octubre, a les 11 hores, 
davant del cementiri munici-
pal per a commemorar el 82è 

aniversari de l’afusellament 
del president Lluís Com-
panys. Durant l’acte, es van 
pronunciar diversos parla-
ments i es va fer una ofrena 
floral al monument de Lluís 
Companys a Caldes d’Estrac.

Una quinzena 
d’infants s’endinsen en 
el món teatral

De la mà de l’actriu 
Rosa Gàmiz, una quinze-
na d’infants del municipi 
van gaudir de la proposta 
‘Cyrano, petit espectacle de 
teatre’ a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac. Els nens i les nenes, 
d’entre cinc i deu anys 
d’edat, van endinsar-se per 
primer cop en el món teatral 
a través de dues sessions 
úniques, vivencials i encisa-
dores. Gàmiz va combinar 
històries, dinàmiques, jocs i 
sorpreses que van atreure 
completament l’atenció dels 
infants i de les seves famílies.

La Comissió de Reis de 
Caldes d’Estrac ha començat 
a treballar per a preparar la 
benvinguda de Ses Majes-
tats els Reis Mags d’Orient. 
Un any més, l’agrupació vol 
que la visita reial sigui una 
experiència màgica i capti-
vadora per als infants del 
municipi i fa una crida als 
veïns i les veïnes perquè 

La 6a Trobada de Jazz 
omple de música el 
Parc de Can Muntanyà

A mitjans del mes de juliol, 
unes 120 persones van 
vibrar amb la sisena edició 
de la Trobada de Jazz, or-
ganitzada per l’Associació 
Cultural Camí Ral 39, amb el 
suport de l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, CALDERART i 
la Diputació de Barcelona. 
Enguany, al Parc de Can Mun-
tanyà de Caldes d’Estrac, la 
reeixida iniciativa cultural va 
començar a les 20.30 hores 
amb el grup musical Dol-
phin of Jazz, un quartet de 
joves músics de Göteborg 
(Suècia), que va interpretar 
refrescants i alegres ver-
sions i creacions pròpies de 
jazz. A continuació, va ser 
el torn de Guillermo Callie-

ro S.A.P, un sextet format 
per músics de Catalunya, 
Argentina, Uruguai i Cuba, 
que va aportar un toc llatí a 
la vetllada passant del jazz 
a la bossa nova, la samba i 
el tango. Finalment, el DJ 
Marc Barceló va acomiadar 
la trobada amb una sessió de 
jazz electrònic. Com sempre, 
el Parc de Can Muntanyà 
va comptar amb servei de 
menjar i de beure a càrrec 
de Soletico i Ca l’Adela. Des 
de l’Associació Cultural Camí 
Ral 39, es celebra la bona 
acollida i es convida als veïns 
i a les veïnes a continuar 
donant suport a la progra-
mació i als esdeveniments 
que organitzen al municipi.

Noves trobades de jazz 
a l’Hotel Dynamic

Cada setmana, l’Associació 
Cultural Camí Ral 39 organit-
za concerts de jazz gratuïts 
a l’Hotel Dynamic. Els diven-
dres, a partir de les 20 hores, 
els veïns, les veïnes i les 
persones visitants podran 
gaudir d’unes fantàstiques 
vetllades a les instal·lacions 
de l’establiment caldenc. La 
voluntat de l’entitat local 
és que el jazz formi part de 
manera continuada de la 
identitat de la vila i promou-
re activitats musicals durant 
tot l’any que complementin 
la trobada de jazz del mes 
de juliol i la trobada de jazz 
de la Festa Major. Des de 
l’Associació Cultural Camí 
Ral 39, s’agraeix la implicació 
de tot l’equip de l’Hotel Dy-
namic i es convida a tothom 
a mantenir, fomentar i pre-
servar la cultura.
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ACTUALITAT: PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

Caldes d’Estrac acull un 
seminari dedicat a les 
empreses del sector de la 
restauració
El pròxim dimarts 8 de novembre, de 17 a 20 hores, la proposta, que posarà el focus en promoure la 
transformació digital del teixit empresarial, es farà a l’Hotel Dynamic

Les empreses del 
sector de la restauració 
interessades a 
participar-hi hauran 
d’inscriure’s prèviament 
a través d’un formulari 
en línia al web de 
Les 3 Viles

Prodigy Pizzeria i La Quadra del Mar, 
al Parc Joan Maragall

En el marc del programa 
‘Treball, Talent i Tecnolo-
gia’, impulsat conjuntament 
pels ajuntaments de Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant 
Vicenç de Montalt i Caldes 
d’Estrac, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i 
la col·laboració de la Federa-
ció d’Associacions i Gremis 
Empresarials del Maresme 
(FAGEM), Caldes d’Estrac 
acollirà un seminari dedicat 
a les empreses del sector de 
la restauració.

El pròxim dimarts 8 de 
novembre, de 17 a 20 hores, 
s’impartirà la proposta a 
les instal·lacions de l’Hotel 
Dynamic. La formació co-
mençarà de la mà d’Ivan 
Melero de Wip Connect que 
parlarà de restauració ren-
dible i eines de gestió. Tot 
seguit, serà el torn de Roger 
Peries de Wip Connect que 
abordarà el màrqueting 
gastronòmic i la generació 
de noves oportunitats de 
negoci. En darrer lloc, inter-

El passat mes d’abril, 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va obrir el ter-
mini de presentació de 
propostes per a la concessió 
administrativa de l’ús priva-
tiu de tres mòduls de servei 
del Parc Joan Maragall. Les 
bases de la licitació concre-
taven que es tractava dels 
mòduls 1-2, 7-8 i 9 dirigits a 
activitats d’hostaleria i de 
restauració i que la durada 
del contracte era des de la 
data de la formalització fins 
al 31 de desembre de 2030, 
sense la possibilitat de prò-

Els caldencs, les caldenques i les persones visitants poden gaudir de dos establiments moderns i creatius 
que potencien l’oferta gastronòmica i lúdica del municipi

rrogues. Un cop finalitzats 
els procediments adminis-
tratius, el passat divendres 8 
de juliol, l’alcalde Òscar Baró 
va signar el contracte amb 
James Störer, qui dinamitza 
els mòduls 1-2 amb Prodi-
gy Pizzeria. L’establiment 
ofereix diverses propostes 
gastronòmiques elaborades 
amb ingredients frescos, 
saludables i deliciosos, com 
saboroses pizzes, tapes, 
entrants i refrescants be-
gudes. En aquesta línia, 
el passat divendres 14 
d’octubre, l’alcalde Òscar 

Baró va signar el contracte 
amb Enric Monge, qui dina-
mitza els mòduls 7-8 amb La 
Quadra del Mar. A l’espai, els 
veïns, les veïnes i les perso-

nes visitants poden gaudir 
de monòlegs, concerts, ses-
sions dj’s, tapes, còctels 
d’autor i una gran selecció 
de begudes.

vindrà Sebastià Guirao de 
T2app que profunditzarà en 
les solucions de control i se-
guretat a l’hostaleria. A més, 
a mitja tarda, es convidarà a 
les persones assistents a un 
pica-pica per a berenar.

Les empreses del sector 
de la restauració interessa-
des a participar-hi hauran 
d’inscriure’s prèviament a 
través d’un formulari en línia 
al web de Les 3 Viles. El semi-
nari dedicat a les empreses 
del sector de la restaura-
ció serà el tercer del reeixit 
programa ‘Treball, Talent 
i Tecnologia’. Prèviament, 
es va dinamitzar un per a 
les empreses del sector de 
la sanitat a Sant Andreu de 
Llavaneres i un per a les em-
preses del sector del comerç 
a Sant Vicenç de Montalt. 
Properament, s’organitzarà 
un quart dedicat a les em-
preses del sector de l’esport 
a Sant Andreu de Llavaneres.
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ACTUALITAT: PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

Aquest estiu, Caldes 
d’Estrac ha sumat una nova 
proposta: el Caldes Market, 
una fira d’artesania impulsa-
da per dues emprenedores 
locals, la Jara i la Mònica. 
La Jara dissenya roba de 
dona sota la marca Mya Slow 
Fashion i la Mònica crea com-
plements sota la marca Mon 
Unique. Amb l’objectiu de 
donar a conèixer la riquesa 
de l’artesania de la comar-
ca, la fira d’artesania Caldes 
Market s’ha instal·lat al Parc 
Joan Maragall els divendres 

La fira d’artesania Caldes Market 
captiva veïns i visitants
Vuit paradetes amb tota mena de productes cent per cent artesanals s’han instal·lat al Parc Joan Maragall 
els divendres i els dissabtes dels mesos d’estiu

i els dissabtes dels mesos 
d’estiu. En total, la proposta 
ha comptat amb vuit para-
detes que han aglutinat tota 
mena de productes cent per 
cent artesanals, com joieria, 
bijuteria, cosmètica, roba i 
complements per a dones, 
roba i complements per a 

infants, il·lustracions, di-
buixos, escriptures, teràpies 
naturals i artesanies fetes 
amb fusta. Les dues orga-
nitzadores de la fira afirmen 
estar molt contentes amb 
l’acollida, ja que el Caldes 
Market no només ha arribat 
a ser un atractiu per Caldes 
d’Estrac, sinó que ha afavorit 
la creació d’una petita comu-
nitat de persones artesanes 
que esperen que la iniciati-
va tingui identitat pròpia i 
poder repetir-la aviat.

L’ESTABLIMENT DEL MES
Obrir el mar a tothom i per a 

totes les edats. Aquest és l’objectiu 
de SUP Caldetes, un nou esta-
bliment del municipi que ofereix 
venda i lloguer de taules de paddle 
surf, venda de roba i complements 
esportius i lloguer d’embarcacions 
completament equipades amb 
patró o sense patró. Si us apropeu 
a la botiga, la Mariona i en Bernat 
us atendran amb un gran somriure 
i molta il·lusió.

L’emergència sanitària derivada 
de la Covid-19 els va sacsejar for-
tament, ja que els dos treballaven 
a un sector molt afectat per les 
conseqüències econòmiques de la 
pandèmia, però els mesos de con-
finament els van permetre cuinar a 
foc lent una gran idea: la posada en 
marxa de SUP Caldetes.

Aquest estiu, l’acollida ha estat 
molt positiva. Veïns i visitants 
s’han engrescat a comprar i llogar 
a l’establiment caldenc, així com 
provar alguna de les engrescadores 
activitats aquàtiques que dinamit-
zen com ioga, pilates o paddle surf. 
L’arribada de l’hivern no els espan-
ta. Ben al contrari, l’esperen amb 

la mateixa empenta i determinació. A la 
botiga, trobareu roba i complements es-
portius per les diferents èpoques de l’any 
i els caps de setmana continuaran progra-
mant divertides activitats. Així doncs, no 
deixeu passar l’oportunitat d’endinsar-vos 
al mar de la seva mà!

Més informació:
Correu: bernibmp4@gmail.com
Telèfon: 607 33 58 56
Instagram: @sup_caldetes

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

SUP CALDETES

L’organització espera 
que la iniciativa tingui 
identitat pròpia i poder 
repetir-la aviat
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Presentem ‘L’escriptura en el relat artístic’, una ex-
posició comissariada per Mercè Alsina, amb la partici-
pació de les artistes Marla Jacarilla, Alicia Kopf, Anna 
Dot, Laura Torres, Rita Puig-Serra, Almudena Lobera 
i Irene Solà. Amb plantejaments que s’entrecreuen i 
altres que es dispersen, els treballs d’aquestes auto-
res són fruit de l’experimentació i la fragmentació del 
jo, tal com Susanna Rafart s’ha referit al camp de co-
neixement de Josep Palau i Fabre. Com en el cas del 
poeta, aquests treballs se situen en temporalitats 
obertes. En les seves obres, les autores temptegen 
camins de recerca que abasten els complexos àmbits 
de l’escriptura, la visualitat i la materialitat en els 
quals elles mateixes es fragmenten, no tant per cons-
tatar el passat, sinó per explorar noves aliances i ar-
ticulacions. L’exposició explora també aspectes com 
les relacions amb el context de la cultura dels afectes 
i vol implicar l’audiència d’una manera transformativa.

EXPOSICIÓ:

‘L’escriptura en el relat artístic’

Del 22 d’octubre de 2022 
al 10 d’abril del 2023

Comissariada per 
Mercè Alsina 
Comissariada per 
Mercè Alsina 

22.10.2022
10.04.2023

Exposició produïda per la

Anna Dot
Marla Jacarilla
Alicia Kopf
Almudena Lobera
Rita Puig-Serra
Irene Solà
Laura Torres Bauzà

FUNDACIÓ PALAU
Caldes d’Estrac
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Laura Finestres.
El viatge 
Un periple amb l’obra de palaU i Fabre sota el braç.

05.11.22-
05.02.23

sala artigues
 de la Fundació palau

C. Riera, 54
08393 Caldes d’Estrac
www.fundaciopalau.cat

Anunci F Palau.indd   1 29/6/22   17:43

L’Agenda de la Fundació Palau

L’exposició ‘El viatge’ mostra els treballs de Laura Fi-
nestres, artista nascuda a Cabrera de Mar l’any 1966. 
Finestres es forma els anys 80 en el camp de l’escul-
tura i, després d’una llarga estada a Itàlia treballant 
en les tècniques del gravat i la serigrafia, es traslla-
da a Londres per a iniciar la seva carrera com a pin-
tora. A partir de l’any 2009, es dedica també a la jo-
ieria d’autor. La Sala Artigues de la Fundació Palau 
acollirà treballs de pintura realitzats sobre peces de 
tela, així com escultures sobre paper i altres tipus de 
peces, moltes de les quals són treballs inèdits realit-
zats especialment per a l’exposició a la Fundació Palau 
i vinculats a l’obra escrita de Josep Palau i Fabre.

EXPOSICIÓ:

‘Laura Finestres. El viatge”’

Del 5 de novembre de 2023
al 5 de febrer del 2023

Com cada any, organitzem el concert de Nadal que es portarà a terme el 
pròxim dissabte 17 de desembre a la Fundació Palau. Enguany, 

anirà a càrrec del creador mataroní Marc Vilajuana. Us hi esperem!
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L’APUNT ECONÒMIC

CALDES D’ESTRAC A INSTAGRAM
@rita_photographie_travel @aresubb@joanlopezphoto @barsalpics17

#caldesdestrac#caldetes

21/10/2016 20/11/2017 29/11/2018 20/11/2019 18/9/2020 08/10/2021 27/10/2022

Deute a llarg termini 3.685.406,39 € 3.182.671,04 € 2.646.156,22 € 2.079.397,77 € 1.905.265,54 € 1.598.294,17 € 1.493.422,95 €

Creditors (deute amb proveïdors i administracions públiques): 432.937,51 € 472.342,14 € 243.125,59 € 566.030,77 € 632.375,62 € 332.403,22 € 444.620,48 €

Deutors (total)  2.010.336,15 €  1.761.849,05 € 2.269.367,77 € 1.950.072,47 € 3.106.247,75 € 2.317.589,27 € 2.463.759,10 €

Deutors -  Liquidacions gestionades per ORGT  1.411.591,89 €  1.227.616,09 €    1.749.882,50 € 1.480.786,41 € 2.795.791,29 € 1.888.800,64 € 2.061.443,78 €

Deutors -  Generalitat TOTAL   226.062,73 €  56.946,59 € 28.576,28 € 16.866,12 € 15.216,12 € 92.533,53 € 92.553,53 €

Deutors -  Diputació  15.631,97 €  123.917,49 €  130.115,96 € 153.721,60 € 11.698,91 € 3.605,97 € 3.605,97 €

Deutors -  Altres  357.049,56 €  353.368,88 € 360.793,03 € 298.698,34 € 283.541,43 € 332.649,13 € 306.155,82 €

Cal destacar que els pics dels imports en “deutors” coincideix amb el moment de la comptabilització dels impostos i taxes de l’any.

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 
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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 
gratuïtes. 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

23
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7-
22
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ELS GRUPS MUNICIPALS

Aquests dos últims anys, 
el grup municipal d’ERC 
de Caldes ha perdut dues 
persones que desenvolu-
paven tasques polítiques 
a l’Ajuntament. A principis 
de l’any 2021, marxava la 
fins aleshores alcaldessa, 
Rosa Pou, i aquest mes 
de juliol, ens deixava, per 
motius personals, el re-
gidor David Salvà, que 
encapçalava les àrees 
de Via Pública, Cultura i 
Comunicació en aquest 
mandat i que també n’era 
el responsable de l’àrea de 
Joventut durant el mandat 
anterior. En David ha estat 
un pencaire i ha treballat 
de valent per tal que les 
àrees que duia tiressin en-
davant de la millor manera 
possible. Tossut i treballa-
dor de mena, no ha deixat 
mai res per fer i sempre ha 
mirat pel bé del poble amb 
una ullada des de les regi-
dories de les quals n’era 
el responsable. La neteja i 
millora del Parc Can Mun-
tanyà, dur l’Espai Jove a 
l’actual ubicació, més cèn-
trica i atractiva pels joves 
de la vila, l’oferta cultural 
del poble… són algunes de 
les tasques de les quals en 
va ser responsable i de les 
quals n’estem molt orgu-
lloses i agraïdes per la feina 
feta. En David sempre ha 
estat al peu canó i aprofitar 
el nostre espai a la colum-
na del Portada és el nostre 
discret agraïment cap a ell 
i cap a la tasca que ha des-
envolupat aquests anys a 
l’Ajuntament i al poble de 
Caldes. Gràcies David.

Volem donar la ben-
vinguda també al nostre 
company Eusebi Passarell 
que va prendre possessió 
del càrrec el passat mes 
de setembre i a qui enco-
ratgem també a treballar 
de valent per tal de tenir 
el poble que totes ens me-
reixem. Moltes gràcies a 
tots dos per la valentia de 
servir a la ciutadania.

‘Tot ho troben mala-
ment’ però GdE insisteix: 
més informació, més opi-
nió, més diàleg

El refrany popular diu 
“que quan la guineu no les 
pot haver, diu que són ver-
des” per així no anar-les a 
buscar. A Caldes, passa el 
mateix amb la informativa 
municipal. El govern, amo i 
senyor de les publicacions, 
només escampa les fàcils i 
favorables, i evita explicar les 
que per la seva mala gestió, 
creu li serien desfavorables.

Completa la panoràmi-
ca, la desqualificació dels 
qui gosen explicar el que 
el Portada no diu. És el ja 
conegut: ‘Tot ho troben 
malament’, ‘només saben 
criticar’. Eviten citar, però, 
els detalls que els enver-
mellirien, per quedar-se en 
la generalització. Esperen 
obtenir així l’assentiment i 
l’aplaudiment fàcil, si més 
no dels més addictes.

Per dues vegades han 
rebutjat la democratitza-
ció dels mitjans municipals 
que ells (ERC-PSC) sí van 
exigir quan no governaven. 
Així no han de compar-
tir ni criteris, ni selecció 
de notícies, ni opinions de 
tots els grups. Trien i re-
menen com volen, talment 
com si fossin els propieta-
ris exclusius dels recursos 
que paguem entre tots.

GdE lluita contra aquest 
monopoli perquè conside-
ra que ni és just ni és de-
mocràtic. De fet, la llei vi-
gent del dret del ciutadà a 
la informació pública prohi-
beix aquestes pràctiques.

GdE ho intenta pal·liar 
explicant el que sap i pot. 
Amb els seus propis mit-
-jans. Amb l’esperança que 
la ciutadania ho llegeixi i 
que escolti i pregunti als 
actes públics periòdics que 
convoca. Que conegui totes 
les versions del que passa.

L’objectiu és únic: infor-
mar per fonamentar l’opi-
nió per facilitar el diàleg. 

Així de clar i senzill.

Caldes pel canvi climàtic
Tots estem veient com 

la Unió Europea està fent 
grans esforços econòmics 
per fer front a la reducció de 
l’energia fòssil, fomentant les 
energies alternatives, amb 
l’objectiu de no dependre 
de fons energètiques finites 
i poder disposar de més au-
tonomia, a la vegada que es 
redueix l’impacte negatiu en 
el canvi climàtic, que ja és un 
fet irrefutable. Totes les ad-
ministracions fan esforços 
per fomentar aquests canvis, 
sigui amb subvencions o amb 
deduccions fiscals o imposi-
tives, a la vegada que donen 
exemple en els seus edificis i 
equipaments.

Però no totes van per 
aquest camí, Caldes n’és un 
clar exemple. Mentre que 
el govern anterior es va de-
dicar a instal·lar plaques 
tèrmiques i fotovoltaiques 
en els equipaments públics 
(escoles, pavelló esportiu, 
magatzem brigada...), a la 
vegada que creava la planta 
més gran fotovoltaica pú-
blica del Maresme, en 
l’aparcament de l’estació 
anomenat ‘Fotovoltaic’, 
posava els primers carrega-
dors gratuïts per a vehicles 
elèctrics, i a la vegada intro-
duïa per primera vegada els 
descomptes del 50% a l’IBI 
durant 5 anys pels ciutadans 
que seguissin l’exemple, 
l’actual govern d’ERC-PSC 
no ha instal·lat ni una sola 
placa fotovoltaica en els 7 
anys que porta, fa pagar 
la recàrrega per vehicles 
elèctrics i ha reduït les boni-
ficacions per als veïns al 25% 
i només durant 4 anys.

Si els que volem governar 
no donem exemple i ajudem 
aquells que sí que volen un 
món mediambientalment 
sostenible, quin destí ens 
queda? Nosaltres apostem 
decididament per la sos-
tenibilitat. El món és una 
herència que hem rebut 
dels nostres pares perquè el 
puguem transmetre als nos-
tres fills millor de com ens 
l’han entregat.

Nou curs polític, nova manera 
de governar Catalunya

Fa uns mesos vàrem iniciar 
un nou curs polític i, un cop 
més, ho fem essent responsa-
bles: allargant la mà al govern 
català i oferint l’estabilitat que 
el país necessita en un moment 
especialment convuls. De fet, 
aquest ha estat sempre el 
nostre tarannà i aquest és, 
creiem, el millor camí per cons-
truir i transformar Catalunya. 
Perquè per a nosaltres Cata-
lunya i la seva gent són massa 
importants per deixar-los de 
banda per mers interessos par-
tidistes. Som dipositaris de la 
confiança de la ciutadania i, per 
tant, no podem quedar al marge 
de les necessitats del país i de la 
seva gent. Calen grans pactes, 
grans acords, especialment en 
aquelles qüestions fonamentals, 
com són l’educació, la investiga-
ció, la salut, els serveis socials, 
o la prosperitat econòmica. I 
per això, entre moltes altres 
coses, Catalunya necessita uns 
bons pressupostos. Uns pres-
supostos que donin resposta a 
les necessitats del conjunt de la 
ciutadania i als reptes de futur 
que encara el país. Uns pressu-
postos que comptin amb el més 
ampli suport possible del Par-
lament de Catalunya. Perquè 
només així, des del consens i la 
unitat, es pot donar la segure-
tat i la confiança que tant les 
famílies com el teixit econòmic i 
industrial necessiten.

Davant d’un govern para-
litzat, enrocat i dividit, sense 
timó ni full de ruta, el PSC, des 
de la responsabilitat i la lleial-
tat institucional, s’ofereix per 
ajudar a fer que el país avanci 
amb propostes útils, realis-
tes i efectives. Com, de fet, ho 
anem fent des de fa anys als 
ajuntaments. A peu de carrer i 
al costat de la gent. Trepitjant 
territori i escoltant les seves 
necessitats. Sent propositius i 
constructius. Oferint solucions, 
i no pas generant problemes. 
Buscant acords transversals 
per la via del diàleg. Només així 
recuperarem la millor versió de 
Catalunya. Només així podrem 
avançar. Només així podrem 
deixar enrere els fracassos 
col·lectius en termes polítics, 
socials i econòmics i donar una 
oportunitat a la política en ma-
júscules. La política útil, que és 
la que construeix i no divideix. 
La que dialoga, tot i les discre-
pàncies. La que negocia i cedeix. 
La que acorda. La que pacta. La 
que no té por d’un diàleg Cata-
lunya endins. La que treballa per 
als interessos del nostre país 
i de la seva gent. La Catalunya 
que els i les socialistes catalans, 
encapçalats per Salvador Illa, 
estem disposats a liderar. En-
davant, Catalunya!

#elpoderdelarosa
Grup Municipal Socialista
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Associació 
Amics dels 
Bonsais de 
Caldes d’Estrac

Diables d’Estrac Aikido Estrac

ENTREVISTES
30è ANIVERSARI 25è ANIVERSARI 20è ANIVERSARI

1. Com va sorgir l’entitat?
L’entitat sorgeix per iniciativa de Josep 
Riera, jardiner de Caldes d’Estrac, 
que s’interessa per una informació en 
una revista que parlava d’uns arbres 
en miniatura. Ell i un grup d’amics 
preparen la primera exposició, que es fa 
a la biblioteca municipal l’abril de 1992. 
Uns anys més endavant, es legalitza 
com a associació i es nomena la primera 
junta, formada per Joan Puig com a 
president, Xavier Vilà com a tresorer 
i Toni Garcia com a vocal. Un parell 
d’anys després, Aurèlia Díaz entra a 
formar-hi part davant la renúncia de 
Toni Garcia. Aquesta junta dirigirà 
l’associació durant més de 25 anys, 
portant-la a exposar a Mataró, Canet 
de Mar, Peralada, Arenys de Munt i 
Arenys de Mar.

2. Quins moments d’aquests trenta 
anys han quedat per al record?
Queden pel record les exposicions fetes, 
de les quals es destaquen la mostra 
commemorativa dels 20 anys i sobretot 
la mostra commemorativa dels 25 anys. 
De cara al futur, volem continuar la 
feina de l’anterior junta, tot mantenint 
l’esperit d’amistat i de motivació 
dels primers membres fundadors de 
l’entitat, i donar a conèixer l’associació 
al món del bonsai a Catalunya.

1. Quina és l’essència de l’entitat?
La voluntat de l’entitat és fomentar la 
cultura popular catalana i transmetre 
els valors com a colla de diables als més 
joves, portant amb orgull el nom i la 
imatge del poble de Caldes d’Estrac.

2. Quins projectes teniu sobre la 
taula?
Durant els mesos vinents, volem 
consolidar la colla infantil com a relleu 
generacional dels diables, donar a 
conèixer a la nova dragona Nayla, la 
mare de tots els diables, i impulsar una 
reforma del local per poder treballar 
millor i preservar i tenir cura de tot el 
material del qual disposem.

3. Què destacaríeu d’aquests vint-
i-cinc anys de vida?
Molts moments ens venen a la ment, 
però volem destacar, i alhora agrair, 
la col·laboració de la gent per sortir a 
cremar als nostres correfocs, així com 
les trobades i la continuïtat de la colla 
caldenca.

1. Quina experiència voleu oferir?
Volem compartir el coneixement i la 
pràctica de l’Aikido i una mica de la 
cultura i la història japonesa amb els 
veïns i les veïnes. L’Aikido és quelcom 
més que una sèrie de tècniques 
marcials, és una filosofia de vida, basada 
en l’harmonia i la no-confrontació, que, 
a més de la pràctica marcial i l’activitat 
física, ens ajuda a tenir més seguretat 
en nosaltres mateixos i a defugir de la 
violència. De fet, en Morihei Ueshiba, 
creador de l’Aikido, el va definir com 
“l’art marcial de la pau”.

2. Com han estat aquests vint 
anys de vida?
L’Aikido Estrac va néixer l’any 2002. 
Després d’una primera etapa de la 
mà de l’AMPA de l’Escola Sagrada 
Família, al petit tatami del gimnàs del 
centre educatiu, vam traslladar-nos al 
poliesportiu municipal. Per un seguit 
de circumstàncies, durant el curs 
2008-2009, vam començar una nova 
etapa a Sant Vicenç de Montalt per 
tornar a casa nostra el curs 2019-2020 
gràcies a l’interès de l’Àrea d’Esports 
de l’Ajuntament. Durant aquests anys, 
hem portat a la vila esdeveniments 
de renom de l’àmbit estatal i català, 
trobades infantils i juvenils amb petits-
grans aikidokes d’arreu i hem participat 
en nombroses activitats al municipi. 
Al nostre horitzó, tenim uns quants 
projectes amb l’Escola Sagrada Família 
i l’Ajuntament, així com amb l’Institut 
Guttmann i a Sant Vicenç de Montalt. 
També, volem continuar organitzant 
trobades i cursets. En definitiva, volem 
compartir i promocionar l’Aikido i la 
cultura japonesa al poble i a la comarca 
per molts i molts anys més.
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