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16-18 ACTUALITAT: CULTURA

Encetem un nou any ple de reptes per tothom. També, per a l’equip de 
govern, que en aquests pocs mesos que queden de mandat volem culminar o 
deixar molt encaminats els projectes que tenim en marxa.

En aquest número de la revista Portada, us presentem les principals dades 
del Pressupost Municipal 2023 i de les inversions previstes en aquest exer-
cici, que se sumaran a altres actuacions en curs i subvencionades per la 
Diputació de Barcelona.

Tanmateix, com a tema del mes, hem volgut destacar l’adequació del camí 
escolar i les millores a les instal·lacions de l’Escola Sagrada Família, així com 
donar detalls de les properes actuacions que hi tenim previstes, perquè es 
tracta d’un pilar fonamental de la nostra vila. Aprofitem per a felicitar-los 
pel programa d’intercanvi amb Dinamarca i pel meravellós concert de Nadal 
que ens van oferir. Així mateix, felicitem l’Escola Bressol Municipal pel recent 
distintiu rebut com a ‘Escola Verda’.

Sense dubte, enguany, les obres més importants que tindrem són les tan 
necessàries obres d’ampliació del consultori mèdic, i les obres de remode-
lació de les dependències policials, que s’ubicaran a la planta baixa de l’edifici 
consistorial, tindran un termini d’execució de nou mesos aproximadament i 
es finançaran parcialment amb subvencions.

No menys rellevants pels vilatans i per les vilatanes, destaquem que con-
tinuem fent passes endavant amb el projecte de renovació de canonades 
d’aigua amb la voluntat de substituir l’envellida xarxa de fibrociment per tal 
de disminuir les fuites d’aigua i donar compliment a la legislació vigent. Un ob-
jectiu on malauradament Caldes d’Estrac porta un endarreriment d’algunes 
dècades. Actualment, estan en marxa les obres de millora de la xarxa d’aigua 
potable del carrer de la Mercè, on també s’instal·larà una reguladora de pres-
sió, i aviat es licitaran les obres del carrer Església.

En aquest número de la revista Portada, us expliquem també les millores 
a les Escales del Fondo amb la rehabilitació de les terrasses i una actuació 
d’arranjament de l’enjardinament del mur de rocalla. Així mateix, la nostra 
brigada municipal treballa contínuament en multitud de petites actuacions 
de millora arreu del municipi, però aquest cop hem volgut destacar diverses 
intervencions que s’han portat a terme a Sant Pere Abanto.

Així mateix, us donem algunes dades de l’ús del servei Línia Verda i us volem 
continuar animant a utilitzar-lo, perquè ens ajuda molt a aconseguir les mi-
llores que tots i totes volem, i actualment, el percentatge de resolució de les 
incidències està al voltant del 80%.

De la mateixa manera, us detallem la recent instal·lació d’una planta fo-
tovoltaica al magatzem de la brigada municipal per a l’autoconsum i per a 
rebaixar així la factura elèctrica, lluitant també contra el canvi climàtic amb 
l’ús d’energies verdes.

D’altra banda, estem contents d’informar-vos que tenim una nova parada al 
mercat municipal i esperem que aviat se’n puguin ocupar més tan bon punt 
acabi el procés actual de negociacions.

Aprofitem l’ocasió també per a agrair a tots i totes la participació en la 
Festa Major de Santa Llúcia, i en especial, a la Comissió de Reis per la seva 
gran tasca pels nostres infants.

Seguidament, volem felicitar a l’Aikido Estrac per la seva classe oberta com-
memorativa dels vint anys de vida i volem recordar al seu samurai Miguel 
Ángel Ruiz Martínez, així com una altra felicitació als Diables d’Estrac pels 
seus vint-i-cinc anys de vida i per la iniciativa del reeixit dinar popular.

En aquest número de la revista Portada, recordem la Castanyada i el Ha-
lloween, amb un agraïment especial a l’AMPA de l’Escola Sagrada Família per 
la participació i aportacions en diverses activitats, fem un repàs de les tro-
bades per la no violència de gènere i el seu programa especial d’activitats, 
així com de les diferents activitats on aquests mesos ha participat la gent 
d’edat caldenca, com el taller de musicoteràpia, les manualitats compartides, 
les festes nadalenques i el taller de recuperació de la memòria històrica de 
les dones.

Abans d’acabar, una nova felicitació gegant per la Carla Escrich i la seva 
tercera posició als World Skate Games 2022. També, una felicitació a tots 
i totes qui vau engalanar Caldes d’Estrac durant les festes nadalenques, i 
l’enhorabona a les persones premiades en el Quart Concurs de Balcons.

Finalment, anunciar-vos que el Rei Carnestoltes aviat serà per aquí i la rua 
de comparses i carrosses recorrerà el municipi, acabant amb un concurs de 
disfresses amb premis econòmics a revertir en el nostre comerç local.

Que tinguem tots i totes un bon Carnaval i una bona entrada a la primavera!

L’equip de govern
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EL TEMA DEL MES

S’incrementa la seguretat i 
el benestar dels infants  
del municipi 
Durant els darrers mesos, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha promogut l’adequació del camí escolar i ha 
impulsat nombroses millores a les instal·lacions de l’Escola Sagrada Família

Amb la voluntat d’incidir 
en el benestar i en la segu-
retat dels infants del poble, 
durant les darreres setma-
nes, l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha treballat en 
l’adequació del camí escolar. 
El projecte, que ha donat res-
posta a una llarga demanda 
veïnal, ha buscat millorar el 
recorregut que cada dia fan 
els nois i les noies per a anar 
a l’Institut Esteve Albert i els 

nens i les nenes per a anar 
a l’Escola Sagrada Família. 
En concret, el consistori cal-
denc ha donat continuïtat 
a la vorera de la Carretera 
de Sant Vicenç, actuant en 
el tram de la via que va des 
de la caseta de fusta fins a la 
Finca de Can Solé.

Així doncs, al llarg d’uns 
vuitanta metres, la briga-
da municipal ha delimitat 
un carril per a les perso-
nes vianants amb pilones 
reflectants i ha pintat dos 
passos de vianants per tal 
d’enllaçar el carril amb les 
voreres, que properament 
seran rebaixades per a millo-
rar l’accessibilitat. També, la 
brigada municipal ha pintat 
una línia contínua de color 
groc a la part exterior del 
carril per tal de garantir 
que no estacionin els vehi-
cles i ha instal·lat dos fanals 
solars per tal d’incrementar 
la il·luminació de la zona. Així 
mateix, la brigada municipal 
ha col·locat la senyalització 
viària corresponent per a 
advertir de la presència de 
centres educatius i del pas 
de persones vianants i per 

a recordar l’obligatorietat 
de circular a una velocitat 
màxima de 20 km/h. Des del 
consistori caldenc, s’afirma 
que s’ha portat a terme 
l’actuació pensant en la se-
guretat i en el benestar dels 
infants, del jovent i de les 
seves famílies, tot i que la 
zona forma part del Pla de 
les Escoles i properament 
s’urbanitzarà.

De la mateixa manera, prè-
viament, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac va posar 
el focus en la millora de les 
instal·lacions de l’Escola 
Sagrada Família. Per una 
banda, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i la Gene-
ralitat de Catalunya van 
treballar en la renovació de 
la caldera i en l’adequació 
de la sala de la caldera del 
centre educatiu caldenc. 
Paral·lelament, l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va portar 
a terme altres intervencions 
com la renovació de la reixa 
de l’entrada principal, la mi-
llora de la il·luminació de la 
rampa d’accés mitjançant la 
col·locació de nous focus, la 
remodelació del pati poten-
ciant els jocs cooperatius 
i naturalitzant l’espai i la 
millora de la il·luminació de 
diverses aules, la sala de 
professorat, la consergeria i 
la sala de direcció a través de 
la col·locació de plaques de 
led amb la voluntat de refor-
çar la il·luminació i esdevenir 
energèticament més soste-
nibles. Així mateix, durant 
les festes nadalenques, es va 
col·locar parquet a les aules 

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i la Generalitat 
de Catalunya van 
treballar en la renovació 
de la caldera i en 
l’adequació de la sala 
de la caldera del centre 
educatiu caldenc

Actualment, es treballa 
per a impulsar noves 
actuacions de millora 
a les instal·lacions de 
l’Escola Sagrada Família 
com l’habilitació d’uns 
vestidors nous i la 
remodelació del gimnàs

de primer i sisè de primària. 
En aquesta línia, durant els 
mesos d’estiu, es va col·locar 
parquet a diverses aules del 
centre educatiu caldenc, es 
van reforçar els sostres i es 
van instal·lar plaques de led. 
Finalment, es va instal·lar 
una nova alarma de segu-
retat que està connectada 
directament amb la Policia 
Local de Caldes d’Estrac. 

Des del consistori caldenc, 
s’explica que actualment 
es treballa per a impulsar 
noves actuacions de millora 
a les instal·lacions de l’Escola 
Sagrada Família, com, 
per exemple, el projecte 
d’habilitació d’uns vestidors 
nous i el projecte de remo-
delació del gimnàs del centre 
educatiu caldenc.
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Serveis Urbans, Govern 
Local, Hisenda, Urbanisme 
i Habitatge i Acció Social 
eren les que disposaven de 
més pressupost, seguides 
d’Ensenyament, Promoció 
Econòmica, Comerç, Turis-
me i Termalisme, Cultura, 
Esports, Comunicació i Par-
ticipació Ciutadana, Gent 
Gran, Joventut i Salut.

Finalment, durant l’any 
2023, es preveu continuar 
amortitzant préstecs a llarg 
termini per tal de mante-
nir la salut econòmica dels 
comptes municipals. En con-
cret, l’alcalde Òscar Baró va 
anunciar que es rebaixaria 
l’endeutament, ja que es pre-
veia dedicar 406.000 euros 
a l’amortització de préstecs 
concertats enfront de la 
contractació d’un nou crèdit 
de 199.700 euros sense 
interessos.

ACTUALITAT: HISENDA

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac aprova el pressupost 
municipal per a l’any 2023
Per a l’exercici 2023, el consistori caldenc disposa d’un total de 5.101.401 euros, un 3,3% més 
que el pressupost municipal per a l’exercici 2022

El passat mes de desem-
bre, el Ple de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va apro-
var inicialment el pressupost 
municipal per a l’any 2023 
amb els vots a favor d’ERC 
i PSC i els vots en contra 
de Junts per Caldes i Gent 
d’Estrac. Així doncs, per a 
l’exercici 2023, el consistori 
caldenc disposa d’un total 
de 5.101.401 euros, un 3,3% 
més que el pressupost mu-
nicipal per a l’exercici 2022. 
Durant la sessió plenària, 
l’alcalde Òscar Baró va expli-
car que l’objectiu municipal 
era continuar amb una polí-
tica econòmica seriosa amb 
la voluntat d’avançar en la 
millora de la salut econòmi-

Entre les inversions 
previstes, destaquen 
els equipaments de 
parcs infantils, les 
millores dels accessos 
de l’Ajuntament, les 
millores a la via pública, 
les actuacions per a fer 
front a l’emergència 
climàtica i la millora de 
la zona esportiva

Durant l’any 2023, 
es preveu continuar 
amortitzant préstecs 
a llarg termini per 
tal de mantenir la 
salut econòmica dels 
comptes municipals

PERCENTATGE PRESSUPOST DESPESES PER REGIDORIES

REGIDORIES Operacions 
Corrents

Operacions  
Capital

 Percentatge 
Total Despeses

 Import Total
 Despeses

HISENDA 146.768 € 406.000 € 10,84% 552..768 €

SERVEIS URBANS 1.063.564 € 104.064 € 22,89% 1.167.628 €

URBANISME I HABITATGE 273.600 € 21.360 € 5,78% 294.960 €

CULTURA 133.273 € 0 € 2,61% 133.273 €

PROM. ECON. I TERMAL 137.002 € 0 € 2,69% 137.002 €

ACCIO SOCIAL 254.244 € 0 € 4,98% 254.244 €

ESPORTS 53.749 € 21.780 € 1,48% 75.529 €

COMUN.I PARTIC.CIUTADANA 34.900 € 0 € 0,68% 34.900 €

ENSENYAMENT 225.935 € 0 € 4,43% 225.935 €

SALUT 25.000 € 0 € 0,49% 25.000 €

GOVERN LOCAL 890.859 € 0 € 17,46% 890.859 €

SERVEIS PUBLICS I M.AMBIENT 1.111.256 € 146.747 € 24,66% 1.258.003 €

GENT GRAN 26.200 € 0 € 0,51% 26.200 €

JOVENTUT 25.100 € 0 € 0,49% 25.100 €

5.101.401 €

HISENDA
10,84%

SERVEIS PÚBLICS 
I MEDI AMBIENT

24,66%

GENT GRAN
0,51%

SALUT
0,49%

SERVEIS URBANS
22,89%

URBANISME I 
HABITATGE

5,78%

CULTURA 
2,61%

PROM. ECON. I TERMAL  
2,69%

ACCIÓ SOCIAL
4,98%

ESPORTS
1,48%

COMUN. I PARTIC. 
CIUTADANA

0,68%

ENSENYAMENT 
4,43%

JOVENTUT 
0,49%

GOVERN LOCAL
17,46%

ca dels comptes municipals, 
tot i el complicat context 
internacional i la manca de 
finançament del món local.

Pel que fa a les inversions 
previstes, l’alcalde Òscar 
Baró va exposar que ascen-
dien a 293.951,33 euros, dels 
quals 199.700 euros es fi-
nançarien amb un crèdit de 
la Diputació de Barcelona, 
49.498,33 euros amb dues 
subvencions de la Diputació 
de Barcelona i 44.753 euros 
amb una subvenció dels fons 
europeus NextGeneration 
canalitzada per la Generali-
tat de Catalunya. En aquest 
sentit, les inversions pre-
vistes per a l’exercici 2023 
són 4.000 euros per a noves 
càmeres de videovigilància, 
3.100 euros per a integració 
informàtica, 18.000 euros 
per a equipaments de parcs 
infantils, 72.963,85 euros 
per a millores dels acces-
sos de l’Ajuntament, 6.000 
euros per a remodelació 
d’equipaments municipals, 
109.460 euros per a millores 
a la via pública, 4.000 euros 
per a contenidors, 2.000 
euros per a mobiliari, 10.000 
euros per a bandes reduc-
tores, 21.287,48 euros per 

a actuacions per a fer front 
a l’emergència climàtica, 
21.780 euros per a la millora 
de la zona esportiva i 21.360 
euros per a l’elaboració del 
Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal.

Així mateix, pel que fa als 
ingressos, el consistori cal-
denc preveu 2.358.700 
euros per impostos directes, 
130.000 euros per impostos 
indirectes, 1.049.850 euros 
per taxes i altres ingressos, 
1.068.400 euros per a sub-
vencions, 200.500 euros 
per ingressos patrimonials, 
94.251 euros per trans-
ferències de capital i 199.700 
euros per passiu financer. 
De la mateixa manera, pel 
que fa a les despeses per ca-
pítols, el consistori caldenc 
preveu 2.128.254 per perso-
nal, 2.028.971 per despeses 
corrents, 14.500 euros per 
interessos, 229.725 euros 
per subvencions i trans-
ferències a entitats, 293.951 
euros per inversions reals i 
406.000 euros per despeses 
financeres. Així doncs, pel 
que fa a les despeses per re-
gidories, l’alcalde Òscar Baró 
va detallar que les àrees de 
Via Pública i Medi Ambient, 
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ACTUALITAT: HISENDA

En revisió les ofertes rebudes per a les 
obres de remodelació del consultori 
mèdic i de les dependències policials
Les dues actuacions s’ubicaran a la planta baixa de l’edifici consistorial i tindran un termini d’execució de 
nou mesos aproximadament

El passat mes de desem-
bre, l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va posar en marxa la 
licitació de les obres de refor-
ma del consultori mèdic i de 
les dependències policials. En 
aquest sentit, les empreses 
interessades van poder for-
malitzar les seves propostes. 
Un cop finalitzat el termini 

de presentació d’ofertes, el 
consistori caldenc les ha revi-
sat i ha requerit a l’empresa 
que aporti certa docu-
mentació. En primer lloc, 
l’oferta rebuda pel projecte 
d’adequació, reforma i am-
pliació del consultori mèdic 
és de 232.035,99 euros 
amb IVA inclòs. En segon 
lloc, l’oferta rebuda pel 
projecte d’adequació i re-
forma de les dependències 
policials és de 186.318,08 
euros amb IVA inclòs. Així 
doncs, el cost de les dues 
obres seria de 418.354,07 
euros amb IVA inclòs. En els 
propers dies, el consistori 
caldenc es podrà pronunciar 
sobre l’adjudicació de les 
obres, que resta pendent a 

El cost de les dues obres 
seria de 418.354,07 
euros amb IVA inclòs

l’espera de la documentació 
requerida a l’empresa. Les 
dues actuacions s’ubicaran 
a la planta baixa de l’edifici 
consistorial i tindran un 
termini d’execució de nou 
mesos aproximadament.

ACTUALITAT: COMUNICACIÓ

DESPESES PER CAPÍTOLS

INGRESSOS PER CAPÍTOLS

DESPESES  PERCENTATGE 
2022

 PERCENTATGE 
2023

 IMPORT PRES. 
DESPESES

Capítol 1 Personal 41,11% 41,72% 2.128.254 €

Capítol 2 Despesa corrent 40,05% 39,77% 2.028.971 €

Capítol 3 Interessos 0,29% 0,28% 14.500 €

Capítol 4 Subvencions 4,13% 4,50% 229.725 €

Capítol 5 Fons de Contingència 0,00% 0,00% 0 €

Capítol 6 Inversions reals 7,19% 5,76% 293.951 €

Capítol 8 i 9 Despeses financeres 7,23% 7,96% 406.000 €

5.101.401 €

CAPÍTOL 1 
PERSONAL

41,72%

CAPÍTOL 2 DESPESA 
CORRENT

39,77%

CAPÍTOL 3  
INTERESSOS  

0,28%

CAPÍTOL 4  
SUBVENCIONS  

4,50%

CAPÍTOL 6  
INVERSIONS REALS  

5,76%

CAPÍTOLS 8 I 9 
DESPESES FINANCERES  

7,96%

INGRESSOS  PERCENTAT-
GE 2022

 PERCENTAT-
GE 2023

 IMPORT PRES. 
INGRESSOS

Capítol 1 Impostos directes 48,44% 46,24% 2.358.700 €

Capítol 2 Impostos indirectes 1,11% 2,55% 130.000 €

Capítol 3 Taxes i altres ingressos 18,75% 20,58% 1.049.850 €

Capítol 4 Subvencions 19,95% 20,94% 1.068.400 €

Capítol 5 Ingressos patrimoni 4,56% 3,93% 200.500 €

Capítol 6 Inversions reals 0,00% 0,00% 0 €

Capítol 7 Transf. de capital 0,00% 1,85% 94.251 €

Capítol 9 Passiu financer  
(200 k a crèdit 0% interès) 7,19% 3,91% 199.700 €

5.101.401 €

CAPÍTOL 1  
IMPOSTOS DIRECTES

46,24%

CAPÍTOL 3 
TAXES I ALTRES 

INGRESSOS
20,58%

CAPÍTOL 4 
SUBVENCIONS

20,94%

CAPÍTOL 5  
INGRESSOS 
PATRIMONI 

3,93

CAPÍTOL 2 
IMPOSTOS INDIRECTES

2,55%

CAPÍTOL 9 
PASSIU FINANCER  

3,91%

CAPÍTOL 7 
TRANSF. DE CAPITAL 

1,85%

En els propers dies, 
el consistori caldenc 
es podrà pronunciar 
sobre l’adjudicació de 
les obres, que resta 
pendent a l’espera 
de la documentació 
requerida a l’empresa
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ACTUALITAT: VIA PÚBLICA

Es porten a terme diverses 
intervencions de millora a  
Sant Pere Abanto
La brigada municipal ha mogut les terres i ha adequat la inclinació dels terrenys per tal de millorar la 
canalització de les aigües i ha renovat el filat que separa amb Arenys de Mar

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha actuat re-
centment sobre diverses 
qüestions a Sant Pere 
Abanto. En aquest sentit, les 
intervencions s’han portat 
a terme després de parlar 
amb els veïns i les veïnes de 
la zona. En primer lloc, la 
brigada municipal ha mogut 
les terres i ha adequat la 
inclinació dels terrenys per 
tal de millorar la canalitza-
ció de les aigües en cas de 
fortes pluges. Així mateix, ha 
renovat el filat que separa 
amb Arenys de Mar. De la 
mateixa manera, la briga-
da municipal ha habilitat un 
tancament per als conteni-
dors d’escombraries per tal 
d’evitar els seus desplaça-
ments i ha ordenat la zona 
verda d’aparcament i la 

Es planta un nou 
eucaliptus al Parc de 
Can Muntanyà

zona de lliure aparcament. 
Finalment, ha pintat un nou 
pas de vianants davant de 
les escales i ha col·locat la 
senyalització viària corres-
ponent a la zona.

La decisió de substituir el gran eucaliptus s’ha adoptat 
per motius de seguretat, ja que unes fortes ventades o un 
temporal podrien haver provocat que caigués a terra 

Es revisa l’ús del servei 
Línia Verda
L’any passat, les incidències més freqüents han estat 
sobre les voreres i les calçades, seguides de les zones 
enjardinades, l’enllumenat públic, el mobiliari urbà i la neteja 

L’Àrea de Via Pública de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha revisat l’ús del 
servei Línia Verda durant 
els darrers dotze mesos. 
Segons els informes, l’any 
2022, el consistori caldenc 
ha rebut 710 incidències a 
través d’aquest canal de 
comunicació directa. En el 
cas de les qüestions rela-
cionades amb la via pública, 
el 77% es troben soluciona-
des. Respecte als avisos, el 
82% es troben solucionats. 
En el cas de les qüestions 
relacionades amb els ser-
veis municipals, el 84% es 
troben solucionades. L’any 
passat, les incidències més 
freqüents han estat sobre 
les voreres i les calçades, 
seguides de les zones enjar-
dinades, l’enllumenat públic, 

Amb la voluntat de pre-
servar els elements 
identitaris i emblemàtics del 
municipi, l’Àrea de Via Públi-
ca de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va substituir el 
gran eucaliptus del Parc de 
Can Muntanyà per un nou 
exemplar. Els treballs es van 
portar a terme durant el 
passat mes d’octubre des-
prés de detectar a través de 
diversos estudis i inspeccions 
que malauradament l’arbre 
havia mort. Així doncs, la 
decisió de substituir el gran 
eucaliptus es va adoptar per 
motius de seguretat, ja que 
unes fortes ventades o un 
virulent temporal podrien 
haver provocat que aquest 
caigués a terra. Des del con-

sistori caldenc, al mateix lloc, 
es va plantar un eucaliptus 
jove per tal que arreli millor. 
Aviat, el nou eucaliptus 
del Parc de Can Muntanyà 
creixerà i formarà part del 
skyline del municipi.

Les intervencions  
s’han portat a terme 
després de parlar amb 
els veïns i les veïnes  
de la zona

el mobiliari, la neteja, les 
escombraries, les plagues 
d’insectes i rosegadors, el 
clavegueram, els conteni-
dors, els punts d’aigua, la 
senyalització, el trànsit i la 
mobilitat i el vandalisme.
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S’inicien les obres de millora de la xarxa 
d’aigua potable del Carrer Mercè

El passat dilluns 23 de 
gener, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i l’empresa 
concessionària Agbar van 
iniciar les obres de millora 
de la xarxa d’aigua potable 
del Carrer Mercè del muni-
cipi. En concret, els treballs 
consistiran en la substitució 
d’un tram de la canonada 
de la xarxa d’aigua potable 
i en la instal·lació de diver-
ses vàlvules reguladores 
de pressió. L’objectiu mu-
nicipal és acabar amb les 
fuites d’aigua sobtades a 
la zona, així com reduir les 
avaries en el conjunt del 
municipi. De la mateixa 
manera, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac treballa 
en l’adequació de la xarxa 
d’aigua potable del Carrer 
Església. Recentment, ha 
estat aprovat definitiva-
ment el projecte tècnic de 
l’actuació i properament, 

L’Ajuntament millora les 
Escales del Fondo
El consistori caldenc ha portat a terme una actuació de rehabilitació de les 
terrasses i una actuació d’arranjament de l’enjardinament del mur de rocalla

Durant el passat mes de 
desembre, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac va posar el 
focus en la rehabilitació de 
les terrasses de les Escales 
del Fondo, amb la voluntat 
de donar resposta a una 
llarga demanda veïnal i inci-
dir en la seguretat i l’estètica 
de la zona. Amb el pas del 
temps, el paviment de la 
zona s’havia deteriorat i per 
aquest motiu, el consistori 
caldenc va portar a terme 
diversos treballs de millora, 
entre ells, el desmuntatge 
de l’antic terra i la col·locació 
d’un nou terra pavimentat 
amb rajola del país.

A continuació, l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va exe-
cutar l’arranjament de 
l’enjardinament del mur 
de rocalla de les Escales 
del Fondo. En concret, es 

La voluntat municipal 
ha estat donar resposta 
a una llarga demanda 
veïnal i incidir en la 
seguretat i l’estètica  
de la zona

Els treballs consisteixen en la substitució d’un tram de la canonada de la xarxa d’aigua potable i en la 
instal·lació de diverses vàlvules reguladores de pressió

va plantar lavanda, sàlvia 
o gazània amb la voluntat 
de crear un entorn verd i 
minimitzar l’impacte de la 
mateixa rocalla. Seguida-
ment, es va renovar la terra, 
afegint terra adobada, i es va 
posar escorça de pi per tal 
de mantenir millor la humi-
tat de la zona. De la mateixa 
manera, es va habilitar diver-
ses jardineres amb terrassa 
ecològica on es va plantar 
romanís i mesens per tal de 
trencar amb l’estètica de la 
pedra i donar-li un aire més 
vegetal. Així mateix, es va 
plantar tàperes, alterna-
des pel mur de rocalla, per 
tal d’aconseguir el màxim 
cobriment del mateix mur. 
També, a la part superior, es 
va col·locar plantes culinàries 
i aromàtiques, perquè els 
veïns i les veïnes en pugui fer 

ús, com Maria Lluïsa, ginge-
bre, farigola, menta, orenga, 
curri i julivert. Paral·lelament, 
es va instal·lar un sistema de 
reg amb dues línies, una per 
a la jardineria de l’escala i una 
per a les jardineres del mur 
de rocalla. Finalment, el con-
sistori caldenc va col·locar 
petits cartells informatius in-
dicant el nom de les diferents 
herbes plantades.

s’iniciarà el procediment per 
a licitar les obres de millora 
de la xarxa d’aigua potable.

L’objectiu municipal és 
acabar amb les fuites 
d’aigua sobtades a la 
zona, així com reduir  
les avaries en el conjunt 
del municipi

ACTUALITAT: URBANISME

ACTUALITAT: SERVEIS URBANS
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d’Estrac va treballar en la 
instal·lació d’una planta fo-
tovoltaica d’autoconsum 

S’instal·la una planta fotovoltaica al 
magatzem de la brigada municipal
L’actuació ha consistit en la col·locació d’una planta fotovoltaica de 8 quilowatts amb inversor de  
10 quilowatts a les instal·lacions destinades a la brigada municipal

El passat mes de desem-
bre, l’Àrea de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Caldes 

ACTUALITAT: MEDI AMBIENT

La mesura buscarà 
afavorir la mitigació 
del canvi climàtic 
i promoure l’estalvi 
energètic al 
municipi

al magatzem de la brigada 
municipal. L’actuació, que 
va comptar amb el suport 
econòmic de la Diputació de 
Barcelona, va tenir un cost 
de 19.915,26 euros i va con-
sistir en la col·locació d’una 
planta fotovoltaica de 8 qui-
lowatts amb inversor de 10 
quilowatts a les instal·lacions 
destinades a la brigada muni-
cipal. En concret, la mesura 
buscarà afavorir la mitigació 
del canvi climàtic i promoure 
l’estalvi energètic al municipi. 
Des del consistori caldenc, 
s’afirma que les energies re-
novables són el futur, ja que 
permeten reduir els costos 
energètics als comptes mu-
nicipals i sobretot incidir 

sobre l’emergència climàtica 
i les seves conseqüències. 
Així mateix, s’afegeix que, 
des de fa temps, el plane-
ta envia de forma periòdica 
senyals d’alerta i per aquest 
motiu, cal obrir els ulls i 
actuar amb determinació i 
amb resolució.

S’ultimen els detalls de la zona 
vermella de Caldes d’Estrac
Durant la sessió plenària ordinària del passat mes de gener, es va aprovar definitivament l’ordenança 
municipal de circulació després de resoldre unes al·legacions rebudes 
El passat mes de setem-

bre, el Ple de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va apro-
var 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 
municipi i afavorir espe-
cialment el comerç local. 
Inicialment, s’habilitaran 
dues places d’aparcament a 
l’alçada del Mercat Munici-
pal, una a cada banda de la 
Riera, on es podrà estacio-
nar gratuïtament fins a un 

Aquests dies, des del 
consistori caldenc, es 
treballa per a posar en 
funcionament la zona 
vermella, pensada per a 
potenciar la rotació dels 
vehicles al centre del 
municipi i afavorir el  
comerç local

màxim de vint minuts. 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 verme-
lla estarà vigent els 365 
dies de l’any i caldrà acre-
ditar el seu ús mitjançant 
un disc horari o un com-

provant horari. En aquest 
sentit, tot i que la nova zona 
d’aparcament no serà de pa-
gament, estarà subjecte a 
l’aplicació de possibles san-
cions en cas d’incompliment 
de la normativa regula-
dora municipal. Durant la 
sessió plenària ordinària 

del passat mes de gener, es 
va aprovar definitivament 
l’ordenança municipal de cir-
culació després de resoldre 
unes al·legacions rebudes. 
Aquests dies, des del consis-
tori caldenc, es treballa per 
a posar en funcionament la 
zona vermella.

ACTUALITAT: SERVEIS URBANS
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ACTUALITAT: MEDI AMBIENT

El consistori caldenc crida a respectar 
les colònies de gats del municipi
Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, es recorda que cal recollir sempre els hams a la platja per a garantir la seguretat i 
el benestar de les persones i dels animals de companyia

El poble recupera més 
de catorze tones de 
residu tèxtil

L’any passat, els caldencs i 
les caldenques van dipositar 
14.229,55 kg de roba als con-
tenidors que l’oenagé Humana 
va habilitar al municipi. Segons 
les dades facilitades per 
l’oenagé Humana, els mesos 
de maig, juliol, agost i octubre 
va ser quan es van donar més 
residus tèxtils, mentre que 
els mesos de gener, febrer, 
març i desembre va ser quan 
es van donar menys residus 
tèxtils. Així mateix, en com-
paració amb l’any anterior, 
la donació de residus tèxtils 
va augmentar al municipi. En 
aquest sentit, els 14.229,55 

kg de roba recuperats seran 
reutilitzats o reciclats, veient 
perllongat el seu cicle de vida 
útil, en el marc del conveni de 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac amb 
l’oenagé Humana per a po-
tenciar l’economia circular. 
Mitjançant l’acord, l’oenagé 
Humana va facilitar sis conte-
nidors de recollida selectiva de 
roba usada que es van ubicar a 
l’Esplanada de Can Muntanyà, 
al Camí Ral, al Poliesportiu Mu-
nicipal i davant del cementiri 
municipal del poble.

El poble 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

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac fa una crida a res-
pectar les colònies de gats 
del municipi després de rebre 
una denúncia ciutadana on 
s’informava que s’havia vist 
una persona posant verí als 
gats que es troben a la zona 
del Carrer Riera i del Camí 
Nou. Aquest fet es suma a 
les denúncies efectuades 
per l’entitat Caldes pels Ani-
mals en relació amb la mort 
de dos gats de la colònia de 
Jacint Verdaguer provocada 
per gossos del veïnat i a les 
situacions de maltractament 

Es posa el focus en la 
gestió dels residus a 
Caldes d’Estrac
L’any passat, es van recollir un total d’1.579.970 kg de 
residus, una xifra lleugerament inferior a la de l’any anterior 
que va ser d’1.623.380 kg de residus

Segons les dades facilitades 
per l’empresa concessionària 
de la recollida de residus GBI, 
durant l’any passat, Caldes 
d’Estrac va recollir un total 
d’1.579.970 kg de residus, una 
xifra lleugerament inferior a 
la de l’any anterior que va ser 
d’1.623.380 kg de residus. Pel 
que fa a la tipologia dels mate-
rials, es van recollir 133.360 kg 
de vidre, 85.970 kg de paper i 
cartró, 103.060 kg d’envasos, 
342.140 kg d’orgànica i 
915.440 kg de rebuig. En 
aquest sentit, la recollida se-
lectiva de residus al municipi va 
suposar un total de 664.530 
kg de residus, fet que significa 
un 42,06% del total, una xifra 
molt similar a la de l’any an-
terior que va ser de 689.720 
kg de residus i un 42,49% del 

La recollida selectiva 
de residus al municipi 
va suposar un total de 
664.530 kg de residus, 
fet que significa un 
42,06% del total

total. En comparació amb l’any 
anterior, la recollida del vidre 
i dels envasos sortosament 
va augmentar, mentre que la 
recollida del paper i cartró i 
de l’orgànica malauradament 
va disminuir. Tot i això, la re-
collida del rebuig també va 
patir una lleugera davallada. 
Des de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, es manifesta la 
voluntat d’intensificar els tre-
balls durant els propers mesos 
per a incrementar el percen-
tatge de recollida selectiva i 
aconseguir arribar a índexs de 
recollida selectiva més elevats.

a gats d’algunes colònies per 
part d’alguns veïns que alhora 
increpen les persones volun-
tàries. De la mateixa manera, 
el passat mes de desembre, 
es va rebre l’avís de la detecció 
d’alguns hams a la sorra de la 
platja que malauradament van 
ferir lleument alguns gossos. 
Aquests objectes són un risc 
per a les persones i per als ani-
mals de companyia del poble 
i des del consistori caldenc, 
es recorda a les persones 
usuàries que cal recollir-los 
per a garantir la seguretat i el 
benestar de la població.
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ACTUALITAT: DONA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Es programa un taller de recuperació de la 
memòria històrica de les dones

Caldes d’Estrac organitza les 
trobades per la no violència  
de gènere

En el marc del Dia Interna-
cional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, 
que es va celebrar el passat 
divendres 25 de novembre, 
l’Àrea de Dona i Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac i la Bi-
blioteca Can Milans, amb 
el suport de l’Àrea de Jo-
ventut de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, Col·lectiu 
Punt 6, Pacto de Estado 
contra la Violencia de 
Género, Aikido Estrac i la 
Diputació de Barcelona, 
van elaborar un programa 
especial d’activitats al muni-
cipi. Mitjançant la iniciativa, 
es va voler donar valor a 

ACTUALITAT: GENT GRAN

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la Biblioteca Can Milans, amb el suport de diverses entitats i institucions, 
han impulsat un programa especial d’activitats al municipi

l’empoderament i l’amor 
propi de la dona com a eina 
per a prevenir i rebutjar 
qualsevol tipologia de violèn-
cia. Les activitats van estar 
obertes a dones i homes 
amb la voluntat de treballar 
en comunitat valors com 
la prevenció, l’autoestima i 
l’alegria de viure.

En concret, les propos-
tes van començar amb una 
marxa exploratòria amb 
perspectiva de gènere a 
Caldes d’Estrac, on es va 
analitzar l’espai urbà per a 
detectar aquells aspectes 
que generen inseguretat al 
municipi. L’activitat va cons-
tar de tres parts: el disseny 

de l’itinerari de la marxa, 
la realització de la marxa 
i la valoració final. També, 
es va fer la lectura del ma-
nifest unitari amb motiu 
del Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència 
envers les dones a la Plaça 
de l’Ajuntament. Així mateix, 
l’Espai Jove de Caldes 
d’Estrac va acollir el taller 
de risoteràpia ‘L’alegria com 
a impuls de vida’ a càrrec 
de Sílvia López, la xerrada 
‘Quan dir NO és dir-te SÍ a tu 
mateixa’ a càrrec de Norma 
Isern i un taller de defensa 
personal per a joves de la mà 
de l’entitat Aikido Estrac.

La marxa exploratòria 
amb perspectiva de 
gènere a Caldes d’Estrac 
va analitzar l’espai urbà 
per a detectar aquells 
aspectes que generen 
inseguretat al municipi

L’activitat, que s’impartirà el pròxim dimarts 14 de febrer, de 10 a 12 hores, a La Fabriqueta, oferirà un viatge per la història 
posant el focus en el paper de les dones

L’Àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac,  amb la col·laboració 

de l’Àrea de Dona i Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, l’entitat 

La Sal i la Diputació de 
Barcelona, organitzarà 
un taller de recuperació 
de la memòria històrica 
de les dones. L’activitat 
s’impartirà el pròxim 
dimarts 14 de febrer, de 10 
a 12 hores, a La Fabriqueta. 
En concret, la proposta 
oferirà un viatge per la 
història posant el focus en el 
paper de les dones. Durant 
la trobada, distribuïda en 
quatre moments històrics, 
es descobrirà i es recordarà 
els rols de les dones en 

diferents àmbits. També, es 
reflexionarà extensament 
sobre com han canviat els 
temps i sobre tot allò que 
encara queda per a assolir. 
L’activitat està pensada 
per a dones de totes les 
edats. Per a participar-hi, 
cal apuntar-se a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, al telèfon 93 791 15 
42, al correu electrònic cdst.
gentgran@caldetes.cat o a 
través d’un formulari en línia 
al web municipal.
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ACTUALITAT: GENT GRAN 

El passat mes de desembre, 
l’Àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va programar un 
espectacle d’humor i màgia 
a càrrec del Mag Nani a 
l’Espai Jove de Caldes 
d’Estrac amb la voluntat 
de donar la benvinguda a 
les festes nadalenques amb 
les persones majors de 60 
anys del municipi. Un cop 
finalitzat, es va aprofitar 
la trobada per a assaborir 
deliciosos torrons i celebrar 
el tradicional brindis de Nadal 
amb la gent d’edat caldenca. 
També, l’Àrea d’Acció 
Social de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va 
organitzar la tradicional 
celebració nadalenca, 
que va comptar amb la 
participació de l’alumnat de 
6è de Primària de l’Escola 

La gent d’edat caldenca celebra 
les festes nadalenques
El consistori caldenc ha programat un espectacle d’humor i màgia amb la voluntat de donar la benvinguda 
a les festes nadalenques amb les persones majors de 60 anys del municipi

Sagrada Família de Caldes 
d’Estrac, que va oferir un 
captivador i emotiu recital 
de cançons nadalenques 
amb l’acompanyament 
musical del director del 
centre educatiu caldenc 
i la presència de diversos 
membres de l’equip docent.

Es posa en marxa un 
taller de musicoteràpia

L’Àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha presentat una 
nova activitat per a les per-
sones majors de 60 anys del 
municipi. Durant els mesos 
de gener, febrer i març, els 
caldencs i les caldenques 
poden participar en un taller 
de musicoteràpia. Les ses-
sions es fan els dimecres, de 
10 a 11 hores, a l’Espai Jove 
de Caldes d’Estrac. De la mà 
del professional Ernest Mar-
tínez Massanet, les persones 
participants descobreixen 
els beneficis terapèutics de 

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ofereix una nova activitat 
per a les persones majors de 60 anys del municipi els 
dimecres, de 10 a 11 hores, a l’Espai Jove de Caldes d’Estrac

la música i milloren la seva 
salut mental i el seu benestar 
emocional, així com estimulen 
la comunicació i l’expressió 
de sentiments, treballen la 
coordinació i incideixen sobre 
l’estat d’ànim. Per a partici-
par-hi, cal portar una màrfega. 
Les persones interessades 
en el taller poden apuntar-se 
a presencialment a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, escrivint un correu 
electrònic a oac@caldetes.cat 
o trucant al 93 971 00 05.

Continuen les  
manualitats compartides

L’Àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac continua dinamit-
zant el taller de manualitats 
compartides. Actualment, la 
proposta es porta a terme 
els dimecres, d’11 a 12.30 
hores, a l’Espai Jove de Caldes 
d’Estrac. Les persones que 
hi assisteixen porten els seus 
materials per a cosir, brodar, 
pintar, llegir, retallar, escriure 
i un llarg etcètera de possibili-
tats. L’activitat també compta 
amb l’acompanyament dels 
tècnics municipals. En concret, 

Els dimecres, d’11 a 12.30 hores, l’Espai Jove de Caldes 
d’Estrac es converteix en un punt de trobada per a 
intercanviar coneixements, converses i passatemps

el taller de manualitats com-
partides es va posar en marxa 
el passat mes de maig amb la 
voluntat de convertir l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac en 
un punt de trobada per a 
intercanviar coneixements, 
converses i passatemps. Les 
persones interessades poden 
apuntar-se a presencialment 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, escrivint un 
correu a oac@caldetes.cat o 
trucant al 93 971 00 05.
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ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA
Intercanvi amb 
Dinamarca

Exposició
Laura Finestres

L’alumnat de 6è de Primària de l’Escola 
Sagrada Família de Caldes d’Estrac 
treballem amb nens i nenes d’una escola 
de Dinamarca

Els nens i les nenes de 6è de 
Primària ens estem comuni-
cant amb l’escola Taastrup 
Realskole de Dinamarca en 
anglès i fem un intercanvi cul-
tural amb ells. Consisteix a 
parlar i a escriure en anglès 
i així millorem la llengua i ens 
comuniquem amb altres 
nens i nenes. Alguns dime-
cres de 9 a 10 hores ens 
posem en contacte. Nor-
malment ho fem per e-mail 
i amb vídeos. També farem 
videotrucades més endavant. 
Fem l’intercanvi cultural per 
aprendre anglès, per apren-
dre coses d’altres països, per 
conèixer altres nens i nenes i 
per divertir-nos.

L’alumnat de 5è i 6è de Primària de 
l’Escola Sagrada Família de Caldes 
d’Estrac vam veure la nova exposició de 
la Laura Finestres titulada ‘El viatge’

L’alumnat de 5è i 6è de Primària de l’Escola Sagrada Família 
el dia 12 de gener vam assistir a la Fundació Palau per veure 
la nova exposició de la Laura Finestres que porta com a títol 
‘El viatge’. Ens va fer una explicació sobre les seves obres i va 
poder contestar totes les preguntes que teníem preparades. 
Després, a l’escola, estem realitzant unes obres inspirades en 
l’exposició. Aquesta activitat es va fer perquè l’Escola Sagrada 
Família és una escola molt artística i tenim un projecte que es 
diu ‘Petits Grans Artistes’ i col·laborem amb la Fundació Palau. 
Els nens i nenes de 5è de Primària estem aprenent com es fa 
una exposició i al juny tindrem la nostra exposició a la Fundació 
Palau. Esteu tots convidats i totes convidades!

El concert de Nadal de l’Escola Sagrada Família
Després de dos anys sense fer concert de Nadal, triomfem al pavelló municipal

El dia 16 de desembre els 
infants de l’Escola Sagrada 
Família de Caldes d’Estrac 
vam realitzar el concert de 
Nadal a les 15 hores per desit-
jar bones festes a totes les 
famílies. L’espectacle va ser 
públic i tothom era benvingut. 
Es va celebrar en el pavelló 
poliesportiu municipal, amb 
un gran escenari, llums, mi-

cròfons… Des d’infantil fins 
a tercer vam interpretar 
dues cançons i des de quart 
fins a sisè cantàvem una 
cançó i tocàvem una cançó 
instrumental, fent servir 
instruments com: el piano, 
el xilòfon, el metal·lòfon, les 
claus, el triangle i el djembé, 
entre altres. Com a novetat, 
aquest any, el director de 

l’escola va tocar el piano per 
acompanyar algunes cançons. 
Com és tradició, l’última cançó 
del concert, interpretada per 
l’alumnat de 6è de Primària, 
tenia una tornada que tota 
l’escola canta i es convida 
al públic a cantar-la. Va ser 
molt emocionant, ja que era el 
nostre últim concert de Nadal 
a l’escola. Estàvem molt ner-
viosos, però va sortir molt bé. 
El públic va quedar encantat i 
va gaudir molt de l’espectacle. 
Nosaltres també vam gau-
dir-ho i tot l’alumnat ho va 
fer molt bé! Un cop acabat 
l’espectacle l’alumnat de 6è 
de Primària i les famílies vam 
preparar un berenar i vam 
vendre ponsèties per recollir 
diners pel viatge de fi de curs.

Repertori:
Aules d’Educació Infantil

Ninot de neu
La nit de Nadal

Primer
Oh tió gran tió

Sant Josep fa bugada
Segon

Pastora Caterina
El món seria més feliç

Tercer
El petit vailet
Poble alegre

Quart
Dinar de Nadal

Instrumental Mercat persa
Cinquè

Estimo el Nadal
Instrumental Skip to my low

Sisè
Desig de Nadal

Instrumental Noi de la mare

*Els articles han estat elaborats per l’alumnat de l’Escola Sagrada Família de Caldes d’Estrac

ACTUALITAT: ENSENYAMENT
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L’Escola Sagrada 
Família prepara la 
jornada de portes 
obertes

L’Escola Sagrada Família 
de Caldes d’Estrac ultima 
els darrers preparatius de 
la nova jornada de portes 
obertes. El pròxim dimarts 
28 de febrer, a les 15 hores, 
el centre educatiu caldenc 
donarà la benvinguda a les 
noves famílies interessades. 
La trobada serà una 
oportunitat perquè pares, 
mares i tutors legals 
coneguin de primera mà el 
projecte educatiu de l’escola 
caldenca, comparteixin una 
estona amb l’equip directiu i 
el professorat i descobreixin 
les instal·lacions. Actualment, 
l’Escola Sagrada Família 
compta amb una aula per 
grup (exceptuant el curs de 
segon de primària on hi ha 
dos grups), aules de música 
i d’atenció a la diversitat, 
laboratoris d’art i de llum, 
un espai de joc simbòlic, un 
gimnàs per a psicomotricitat, 

El pròxim dimarts 28 de febrer, a les 15 hores, el centre 
educatiu acollirà una nova jornada de portes obertes on es 
presentarà el projecte educatiu i les instal·lacions

una biblioteca, un pati, 
un hort, diferents espais 
polivalents i un menjador 
amb cuina pròpia. Les noves 
famílies interessades poden 
trucar al 93 791 15 52, 
enviar un correu electrònic  
a a8015004@xtec.cat o 
entrar al web agora.xtec.cat/
escolasagfamcaldetes.

ACTUALITAT: ENSENYAMENT

S’obre el pati de 
l’Escola Sagrada 
Família a les famílies 
caldenques

El passat dilluns 9 de gener, 
va començar l’obertura del 
pati de l’Escola Sagrada Fa-
mília a les famílies caldenques. 
Després de rebre una petició 
de l’AFA de l’Escola Sagra-
da Família, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i l’Escola Sa-
grada Família van signar un 
conveni de col·laboració per a 
fer possible l’ús social del pati 
escolar les tardes dels dies 
lectius. Inicialment, l’horari 
d’obertura serà els dilluns, 
els dimarts, els dimecres i els 
dijous, entre les 16.30 hores 
i les 18.30 hores, i els diven-

L’horari d’obertura serà els dilluns, els dimarts, els dimecres 
i els dijous, entre les 16.30 hores i les 18.30 hores, i els 
divendres, entre les 16.30 hores i les 17.15 hores

L’Escola Bressol Municipal rep el 
distintiu ‘Escola Verda’
L’equip docent del centre educatiu caldenc ha reflexionat amb 
deteniment sobre com ajudar a millorar la salut del planeta i s’han 
ideat diversos projectes

La Xarxa d’Escoles 
Verdes de la Generalitat 
de Catalunya va atorgar a 
l’Escola Bressol Municipal 
Sagrada Família el distintiu 
‘Escola Verda’. El preuat 
reconeixement es va 
entregar en el marc de 
la XIX Trobada d’Escoles 
Verdes que es va celebrar 
el passat dissabte 26 de 
novembre al Museu de 
la Ciència CosmoCaixa 
Barcelona. Durant l’acte, 
es van lliurar els distintius 

d’escola verda als centres 
educatius, que com l’Escola 
Bressol Municipal Sagrada 
Família, havien elaborat 
un Pla d’Educació per a la 
Sostenibilitat. En aquest 
sentit, el distintiu ‘Escola 
Verda’ de l’Escola Bressol 
Municipal Sagrada Família 
és el resultat d’un llarg 
camí que va començar el 
mes de novembre de 2020 
i va finalitzar el mes de juny 
de 2022. Durant aquest 
temps, l’equip docent de 
l’Escola Bressol Municipal ha 
reflexionat amb deteniment 
sobre com ajudar a millorar 
la salut del planeta i s’han 
ideat diversos projectes. 
Properament, de la mà de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, es treballarà per a 
posar-los en marxa.

S’instal·la una nova tanca exterior 
a l’Escola Bressol Municipal
El consistori caldenc ha impulsat l’actuació amb la voluntat 
de millorar les instal·lacions de l’Escola Bressol Municipal i 
incrementar la seguretat i el benestar de l’alumnat

El passat mes de 
novembre, es van portar 
a terme els treballs 
d’adequació d’una nova 
tanca exterior a l’Escola 
Bressol Municipal Sagrada 
Família. L’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, amb la 
col·laboració del centre 
educatiu caldenc, va impulsar 
l’actuació amb la voluntat 
de millorar les instal·lacions 
i incrementar la seguretat 
i el benestar de l’alumnat. 
Així doncs, el nou tancat, 
de metall i de dos metres 
d’alçada, va substituir l’antic 
tancat, de fusta i d’un metre 
d’alçada, que no permetia 
fer un ús segur de l’espai. 
Amb la nova instal·lació, 
l’Escola Bressol Municipal 
Sagrada Família disposa d’un 
espai més, on desenvolupar 
les seves activitats i 

acompanyar els infants en el 
seu procés d’aprenentatge 
i experimentació. Des del 
consistori caldenc, s’afirma 
que, de la mà de l’equip 
directiu del centre educatiu 
caldenc, es continuarà 
treballant en la millora de 
les instal·lacions, perquè 
els infants de gaudeixin 
d’espais segurs, acollidors 
i totalment adaptats a les 
seves necessitats.

dres, entre les 16.30 hores i les 
17.15 hores. En aquest sentit, 
des de la comunitat educa-
tiva caldenca, es demana a 
les persones usuàries com-
plir amb un seguit de normes 
bàsiques, com respectar els 
equipaments de l’escola i el 
mobiliari del pati escolar, res-
pectar l’ordre dels materials, 
llençar els residus i les deixa-
lles a les papereres habilitades 
i respectar l’horari de tan-
cament del pati escolar. Així 
mateix, es destaca que la vigi-
lància dels infants va a càrrec 
de les famílies.
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presència d’alguns dels pri-
mers alumnes de l’entitat 
caldenca. Finalment, la jor-
nada commemorativa va 
concloure amb un reeixit 
dinar de germanor.

ACTUALITAT: ESPORTS

El passat mes de desem-
bre, al pavelló poliesportiu 
municipal, l’entitat caldenca 
Aikido Estrac va celebrar els 
seus vint anys d’història. Una 
seixantena de persones van 
formar part de la jornada 
commemorativa. En primer 
lloc, es va retre un emotiu ho-
menatge a Miguel Ángel Ruiz 
Martínez, Michel ‘The Last 
Samurai’, membre, company 
i amic d’Aikido Estrac. Mem-
bres de l’entitat caldenca 
van llegir una bonica dedi-
catòria i van lliurar a la seva 
dona i als seus fills un petit 
obsequi, una estàtua d’un 
samurai amb una placa. Tot 
seguit, es van presentar les 
dinàmiques de la jornada. En 
essència, es va tractar d’una 
classe oberta d’aikido, on hi 
van participar aikidoques en 
actiu. De la mateixa manera, 
l’activitat va comptar amb la 

Aikido Estrac commemora 
els vint anys de vida
Nombrosos aikidoques han participat en la jornada commemorativa de 
l’entitat caldenca, que ha estat un emotiu homenatge a Miguel Ángel Ruiz 
Martínez, Michel ‘The Last Samurai’

La vila compta amb una 
nova taula de tennis taula

La brigada municipal va 
portar a terme els treballs 
d’instal·lació d’una nova 
taula de tennis taula a la 
zona d’esbarjo que es troba 
davant de l’estació de tren. 
L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, 
va adquirir l’element amb 
la voluntat de promoure 
la pràctica esportiva i els 
hàbits saludables al muni-
cipi. També, el consistori 
caldenc, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, 
va col·locar dos banquets 

al pavelló poliesportiu mu-
nicipal. Des del consistori 
caldenc, es manifesta que 
fomentar la pràctica espor-
tiva és vital per a ajudar a les 
generacions futures a créi-
xer sanes, fortes i actives 
i s’afegeix que els experts 
afirmen que l’exercici millora 
l’autoestima, la superació, el 
respecte i el suport mutu. 
Així mateix, s’anuncia que es 
continuaran portant a terme 
accions on els valors positius 
de l’esport siguin motors de 
creixement.

Carla Escrich triomfa als 
World Skate Games 2022

El passat mes de novem-
bre, la patinadora artística 
caldenca Carla Escrich va 
fer-se amb la tercera posi-
ció als World Skate Games 
2022, que es van celebrar 
a l’Argentina. L’esportista 
caldenca Carla Escrich, que 
forma part del Club de Pa-
tinatge Artístic de Caldes 
d’Estrac, va aconseguir la 
medalla de bronze en la ca-
tegoria sènior femenina de 
modalitat lliure amb 174,94 
punts. La patinadora artís-
tica caldenca Carla Escrich 
va oferir un programa ple 
d’energia i passió que la va 
situar directament entre 
les millors patinadores ar-
tístiques del món. En aquest 
sentit, el primer lloc va ser 
per la italiana Rebecca Tar-
lazzi i el segon lloc va ser per 
la italiana Giada Luppi. Des 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, es felicita nova-

Es va tractar d’una 
classe oberta d’aikido, 
on hi van participar 
aikidoques en actiu i 
que va comptar amb la 
presència d’alguns dels 
primers alumnes de 
l’entitat caldenca

L’esportista caldenca Carla Escrich ha oferit un programa 
ple d’energia i passió que l’ha situat directament entre les 
millors patinadores artístiques del món

L’element s’ha instal·lat a la zona d’esbarjo que es troba 
davant de l’estació de tren i busca promoure la pràctica 
esportiva i els hàbits saludables al municipi

ment la Carla Escrich per 
la seva fantàstica actuació 
a l’Argentina i alhora per la 
seva impecable trajectòria 
esportiva, que porta el nom 
de la vila arreu del món.
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Les recomanacions de
Can Milans

DESTAQUEM... La ploma

Es tracta d’un taller per a aprendre a ser mi-
llors persones, a estimar millor i a evitar els 
abusos afectius. La proposta estarà imparti-
da per Montse Barderi, escriptora, filòsofa i 
autora dels llibres ‘L’amor no fa mal’ (Urano, 
2017) i ‘Manual d’amor aristotèlic per a dones 
del segle XXI’ (Destino, 2021). L’activitat és per 
a persones adultes.

ELS ANYS
Annie Ernaux

TALLER: 
Cultivar l’amor. 
A càrrec de l’escriptora Montse Barderi

EL MEU POBLE

Ficció
Angle Editorial, 2019

25 de febrer i 11 de març d’ 11:00 a 12:30 hores
Lloc: Biblioteca Can Milans

Caldes d’Estrac és un petit poble
d’antics pescadors
de pell torrada i durícies a les mans,
de gent ferma de mar.
Què té Caldes que enamora...
el Passeig de Mar o dels Anglesos,
les seves cases modernistes,
les platges d’aigua neta i transparent
les seves aigües termals
un entorn privilegiat de mar i muntanya
la tranquil·litat, el tarannà de la seva gent,
acollidor poble de veïnat
on la gent que ens visita hi torna o
s’hi vol quedar
poble de personatges il·lustres
de la burgesia barcelonina,
de poetes, pintors i artistes
Caldes, perla de poetes,
la Biarritz de Catalunya.
Què bonic que és el meu poble
un poble que enamora!

Joana Peña

A ‘Els anys’, Annie 
Ernaux construeix una 
narració personalíssi-
ma de sis dècades de la 
seva vida: dona veu a ob-
jectes, cançons, titulars 
de notícies o anuncis de 

Inscripcions fins al 24 de febrer: 
a la Biblioteca Can Milans o trucant al 93 791 30 25

ACTUALITAT: CULTURA

cada moment històric, 
intercalant textos del 
seu diari o la descripció 
de fotografies familiars. 
Crea, així, un model sin-
gular d’autobiografia, 
alhora subjectiva i im-
personal, alhora privada 
i col·lectiva, amb un estil 
tan apassionat com apa-
rentment objectiu. De 
fet, el fluir del temps és 
el gran personatge del 

llibre, en el qual totes les 
veus, imatges i fets con-
flueixen, brillen, passen 
i es dilueixen sense re-
missió. Considerat un 
clàssic contemporani 
des de la seva publicació, 
‘Els anys’ ha constituït 
un enorme èxit litera-
ri i de vendes a França i 
recentment, ha rebut el 
Premi Nobel de Litera-
tura 2022.
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ACTUALITAT: CULTURA

Caldes d’Estrac s’il·lumina per la 
Festa Major de Santa Llúcia
El municipi ha gaudit d’engrescadores propostes per a totes les edats, tot i que els infants caldencs han 
estat els grans protagonistes de la reeixida celebració popular

Un any més, amb motiu de la 
Festa Major de Santa Llúcia, 
el passat mes de desembre, 
els caldencs i les caldenques 
van donar la benvinguda a 
les festes nadalenques amb 
engrescadores propostes 
per a tots els públics. En 
concret, les divertides 
activitats  van començar el 
dimarts 6 de desembre amb 
el torneig social de la festa 
major d’hivern i la tirada del 
pernil que va organitzar el 

Club Petanca Caldetes a les 
pistes municipals de petanca. 
Tot seguit, el divendres 9 
de desembre, es va fer la 
tradicional encesa dels llums 
de Nadal a la Plaça de la Vila, 
que va anar acompanyada 

d’una saborosa xocolatada 
popular a càrrec de 
l’alumnat de 6è de Primària 
de l’Escola Sagrada Família 
i amb la col·laboració de 
l’AMPA de l’Escola Sagrada 
Família. També, l’Associació 
de Gent Gran ‘Els Xurravins’ 
i l’Agrupació de Pensionistes 
i Tercera Edat de Caldes 
d’Estrac van impulsar 
l’espectacle musical de 
playback ‘Play Xurravins’ a la 
Sala Cultural de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac.

A continuació, el dissab-
te 10 de desembre, al matí, 
al Parc Joan Maragall, es 
va organitzar l’espectacle 
teatral familiar ‘Xup Xup’ a 
càrrec de la Cia. Cuinassos. 
Al vespre, es va viure un dels 
plats forts de la Festa Major 
de Santa Llúcia: el correfoc 
infantil dels Diables d’Estrac. 
A l’acte, hi van participar 
els Diablons Anònims, Les 
Fúries del Carmel i els Dia-
bles d’Estrac. A la nit, la Sala 
Cultural de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac va acollir 
l’espectacle de teatre, màgia 
i humor ‘No hi ha demà!’ a 
càrrec de Jordi Pota. Se-

Un dels plats forts 
de la Festa Major de 
Santa Llúcia va ser 
el correfoc infantil 
dels Diables d’Estrac, 
que va comptar amb 
la col·laboració dels 
Diablons Anònims i de 
Les Fúries del Carmel

guidament, el diumenge 
11 de desembre, al matí, a 
l’Esplanada de Can Mun-
tanyà, es va dinamitzar el 
primer concurs de capgros-
sos casolans i hi va haver 
una cercavila de gegants. 
Les colles participants van 
ser la Colla Gegantera de 
Sant Vicenç de Montalt, la 
Colla Gegantera d’Arenys 
de Munt i la Colla de Ge-
ganters i Grallers de Caldes 
d’Estrac. També, al matí, al 
Parc Joan Maragall, es va 
programar el concert fami-
liar ‘Per Nadal, xerinola com 
cal!’ amb Rikus. A la tarda, 

es va impulsar l’espectacle 
teatral feminista ‘Elles’ de la 
Cia. La Melancòmica a la Sala 
Cultural de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac. A con-
tinuació, el dimarts 13 de 
desembre, a l’Espai Jove 
de Caldes d’Estrac, es va 

Ses Majestats d’Orient 
van visitar novament el 
municipi després d’un 
llarg viatge des de terres 
llunyanes i van recórrer 
alguns dels principals 
carrers del poble



17

ACTUALITAT: CULTURA

organitzar un taller de 
guarniments de Nadal per a 
infants a càrrec de Creativa 
Idees i es va oficiar la missa 
solemne de Santa Llúcia a la 
Parròquia de Santa Maria.

Tot seguit, el dijous 15 
de desembre, la Biblioteca 
Can Milans va fer el sorteig 
de tres paneres de Nadal i 
el divendres 16 de desem-
bre, l’alumnat de l’Escola 
Sagrada Família va oferir el 
concert de Nadal al pavelló 
poliesportiu municipal i es va 
realitzar un taller de cuina 
de galetes de Nadal a l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac. El 
dissabte 17 de desembre, la 
Fundació Palau va celebrar 
el tradicional concert de 
Nadal amb el poeta mataroní 
Marc Vilajuana i el diumenge 
18 de desembre, es va oferir 
l’espectacle teatral infantil 
‘Ara ve NaSdal’ a càrrec de 
la Cia. El Replà Produccions 
a la Sala Cultural. Finalment, 
el dijous 5 de gener, Ses Ma-

jestats d’Orient van visitar 
novament el municipi des-
prés d’un llarg viatge des de 
terres llunyanes. Inicialment, 
Melcior, Gaspar i Baltasar 
van recórrer alguns dels 
principals carrers del poble 
i posteriorment, es van 
instal·lar a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac per a compartir 
una bonica estona amb els 
nens i les nenes. Així mateix, 
durant les primeres setma-
nes del mes desembre, els 
caldencs i les caldenques van 
poder participar en la quarta 
edició del Concurs de Bal-
cons i van poder gaudir de la 
gimcana digital i turística de 
la vila. Des de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, es ce-
lebra la bona acollida de la 
Festa Major de Santa Llúcia 
i s’agraeix la implicació de 
les entitats caldenques i la 
col·laboració de les entitats 
convidades. 

Des de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, es 
celebra la bona acollida 
de la Festa Major de 
Santa Llúcia i s’agraeix 
la implicació de les 
entitats caldenques
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ACTUALITAT: CULTURA

La disbauxa omplirà 
Caldes d’Estrac

L’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha presentat 
la programació especial 
d’activitats amb motiu del 
Carnaval. En primer lloc, el 
divendres 17 de febrer, a les 

17.30 hores, a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, s’organitzarà 
l’espectacle musical infantil 
‘Pentina el gat’. L’endemà, 
dissabte 18 de febrer, la 
festa i la rauxa ompliran 
Caldes d’Estrac. A les 19 
hores, començarà la rua de 
comparses i carrosses de 
Carnaval a l’Esplanada de 
Can Muntanyà. Liderada pel 
mestre de cerimònies, el 
Rei Carnestoltes, recorrerà 
els carrers Riera, Santa 
Teresa, Camí Ral, Estació, 
Callao i Riera i finalitzarà a la 
Plaça de la Vila. Així mateix, 
la vila acollirà un concurs de 
disfresses, on les persones 

La colla gegantera 
visita Sant Vicenç 
de Montalt

El passat diumenge 15 de 
gener, al matí, la Colla de Ge-
ganters i Grallers de Caldes 
d’Estrac es va desplaçar fins 
a Sant Vicenç de Montalt per 
a col·laborar amb la progra-
mació especial d’activitats 
amb motiu de la Festa Major 
d’Hivern del municipi. En 
concret, es va fer una planta-
da de gegants i capgrossos, 
una cercavila de gegants i 
una ballada de les colles ge-
ganteres. L’activitat va ser 
la primera sortida oficial 
de la Colla de Geganters i 
Grallers de Caldes d’Estrac 
després de força temps.

El pròxim dissabte 18 de febrer, a les 19 hores, començarà la rua de comparses 
i carrosses a l’Esplanada de Can Muntanyà, que recorrerà el municipi

guanyadores s’emportaran 
engrescadors premis: el 
primer premi de la catego-
ria comparsa adult s’endurà 
200 euros, el primer premi 
de la categoria comparsa 
infantil s’endurà 200 euros, 
el primer premi de la cate-
goria carrossa s’endurà 200 
euros, el primer premi de la 
categoria disfressa individual 
adult s’endurà 75 euros i el 
primer premi de la categoria 
disfressa individual infantil 
s’endurà 75 euros. Amb la 
voluntat de donar suport al 
teixit comercial, els premis 
s’hauran de gastar íntegra-
ment en els establiments del 
municipi. Tot seguit, a partir 

La vila acollirà un 
concurs de disfresses, 
on les persones 
guanyadores 
s’emportaran 
engrescadors premis 
que hauran de gastar 
íntegrament en els 
establiments del 
municipi

L’entitat caldenca ha participat 
a Sant Vicenç de Montalt en 
una plantada de gegants i 
capgrossos, una cercavila de 
gegants i una ballada de les 
colles geganteres

de les 22 hores, s’iniciarà la 
nit de disbauxa a càrrec de 
DJ Xavi a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, que comptarà 
amb un servei de bar de la 
mà de l’entitat Caldetes Es-
ports i Cultura. Prèviament, 
el diumenge 12 de febrer, 
a les 11.30 hores, la Funda-
ció Palau organitzarà una 
sessió especial del cicle ‘Els 
Diumenges de la Fundació 
Palau’, on es crearan diverti-
des màscares picassianes de 
Carnaval.

El municipi 
col·labora amb La 
Marató de TV3

Amb la voluntat de 
col·laborar amb la inicia-
tiva solidària catalana, 
el passat dissabte 10 de 
desembre, la Sala Cul-
tural de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac va acollir 
l’espectacle de teatre, màgia 
i humor ‘No hi ha demà!’ a 
càrrec de Jordi Pota. El preu 
de l’entrada va ser de cinc 
euros i els diners recollits es 
van destinar íntegrament a 
la nova edició de La Marató 
de TV3. Enguany, la iniciativa 
solidària catalana va posar 
el focus en la salut cardio-
vascular i en l’impuls de la 
recerca científica.

Els diners recollits amb 
l’espectacle de teatre, màgia 
i humor ‘No hi ha demà!’ a 
càrrec de Jordi Pota s’han 
destinat íntegrament a la nova 
edició de La Marató de TV3

La vila viu la 
Castanyada i el 
Halloween

Amb motiu de la Castan-
yada i del Halloween, es van 
organitzar activitats per a 
totes les edats. En concret, 
es van torrar castanyes a 
l’Escola Bressol Municipal, 
es va programar una vetlla-
da per a les persones majors 
de 60 anys del municipi, es 
va impulsar una castanyada 
terrorífica a l’Espai Jove de 
Caldes d’Estrac, es va as-
saborir una botifarrada de 
mort, es va dinamitzar una 
ruta terroríficament diver-
tida per algunes cases del 
poble i es va gaudir del joc 
d’escapisme ‘Desactiva la 
bomba de fum’.

La botifarrada de mort, la ruta 
terroríficament divertida per 
algunes cases del poble i el 
joc d’escapisme ‘Desactiva la 
bomba de fum’ han tingut una 
bona acollida veïnal

Els Diables 
d’Estrac celebren 
els vint-i-cinc anys

El passat mes de nov-
embre, a l’Esplanada de 
Can Muntanyà, els Diables 
d’Estrac van organitzar 
un vermut infernal i una 
botifarrada popular per a 
commemorar els vint-i-cinc 
anys de vida de l’entitat 
caldenca. Les persones 
participants van gaudir de 
la percussió dels Diables 
d’Estrac, d’un reeixit dinar 
popular i de les propostes 
musicals del DJ Henry Jones 
fins que es va fer de nit. 
Paral·lelament, els diners 
recollits es van destinar a 
impulsar el correfoc infantil 
de la Festa Major de Santa 
Llúcia de Caldes d’Estrac.

Les persones participants 
han gaudit de la percussió 
dels Diables d’Estrac, d’un 
reeixit dinar popular i de les 
propostes musicals del DJ 
Henry Jones
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Aquestes festes nadalen-
ques, l’Àrea de Promoció 
Econòmica, Comerç i Tu-
risme de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac ha orga-
nitzat una nova edició del 
Concurs de Balcons. Per 
quart any consecutiu, el 
consistori caldenc ha pre-
miat els balcons, les façanes 
d’edificis i els aparadors 
d’establiments comercials 
i de serveis més originals, 
imaginatius i màgics del 
municipi. Enguany, hi ha 
hagut vint-i-cinc propostes 
participants. En concret, 
tretze balcons, set façanes 

d’edificis i cinc aparadors 
d’establiments comercials i 
de serveis. En aquest sentit, 
el primer premi de la cate-
goria ‘Balcons’ ha estat per 
al Camí Nou, número 15 A, 
mentre que el segon premi 
ha estat per al Camí Nou, 
número 1 1r1a. Tot seguit, 
el primer premi de la cate-
goria ‘Façanes d’Edificis’ 
ha estat per al carrer San-
tema, número 7, mentre 
que el segon premi ha estat 
per al carrer Torrevella, 
número 21. A continuació, el 
primer premi de la categoria 
‘Aparadors d’Establiments 
Comercials i de Serveis’ ha 
estat per al carrer Riera, 
número 4 (Estanc), mentre 
que el segon premi ha estat 
per al Camí Ral, número 31 
baixos (La Lluna d’en Blai). 
Com establien les bases del 
certamen, els primers llocs 
han rebut un premi de 200 
euros i els segons llocs han 
rebut un premi de 100 euros. 
Amb la voluntat de donar 
suport al teixit comercial, els 
premis s’han de gastar ínte-
grament en els establiments 
del municipi.

ACTUALITAT: PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

El Quart Concurs de Balcons engalana 
Caldes d’Estrac
Per quart any consecutiu, el consistori caldenc ha premiat els balcons, les façanes d’edificis i els aparadors 
d’establiments comercials i de serveis més originals, imaginatius i màgics del municipi

Enguany, hi ha hagut 
vint-i-cinc propostes 
participants: tretze 
balcons, set façanes 
d’edificis i cinc aparadors 
d’establiments  
comercials i de serveis

Novament, els criteris 
que s’han tingut en compte 
en el moment d’atorgar 
els premis del Quart Con-
curs de Balcons han estat 
l’originalitat, el valor creatiu 
i la innovació en el planteja-
ment de l’ornamentació, el 
resultat estètic i la integra-
ció a l’entorn, la referència al 
context nadalenc, tenint en 
compte els components de 
tradició, la utilització de ma-
terials reciclats i l’estructura 
tècnicament sostenible i 
segura. El jurat professio-
nal ha estat format per cinc 
dones caldenques vinculades 
al món de l’art, la creativi-
tat i la decoració: Vanessa 
Puigderrajols, Mireia Carbó, 
Alícia Bosch, Alícia Núñez 
i Maria Eugènia Leal. Des 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, es celebra la im-
plicació i la creativitat dels 
caldencs i de les caldenques 
i s’agraeix la participació del 
jurat professional.
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ACTUALITAT: PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

L’Àrea de Promoció 
Econòmica i Comerç de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i l’Associació 
Segona Oportunitat Vinta-
ge van organitzar una nova 
edició del Mercat de Segona 
Mà de Caldes d’Estrac. La 
trobada es va fer el passat 
mes d’octubre a l’Esplanada 
de Can Muntanyà. La vo-
luntat municipal va ser 
promoure els hàbits de 
consum responsable, fomen-
tar el reciclatge i impulsar la 

La vila acull una nova 
edició del Mercat de 
Segona Mà de Caldes 
d’Estrac
L’Esplanada de Can Muntanyà ha estat l’escenari de la 
proposta per a promoure els hàbits de consum responsable, 
fomentar el reciclatge i impulsar la reutilització

reutilització dels productes, 
així com afavorir l’economia 
circular i la sostenibilitat al 
municipi. En aquest sentit, 
l’Associació Segona Oportu-
nitat Vintage és una entitat 
sense ànim de lucre que pro-
mociona el reaprofitament 
de productes de consum a 
través de l’organització de 
mercats de segona mà. La 
proposta va tenir una bona 
acollida veïnal i en conse-
qüència, es treballa per a 
fer-ne noves edicions.

L’ESTABLIMENT DEL MES
La Farmàcia de Caldes d’Estrac 

ha donat un tomb. L’Eva, que va 
arribar a l’establiment el passat 
mes de març després de sis anys 
treballant a Granollers, és la nova 
responsable del negoci. La seva 
voluntat és ajudar a la població cal-
denca a mantenir una bona salut. 
Amb una vocació profundament 
assistencial, La Farmàcia de Caldes 
d’Estrac permet, per exemple, 
prendre la tensió, determinar el 
nivell de sucre en sang, revisar l’ús 
dels inhaladors o analitzar la pell.

L’Eva afirma que la seva intenció 
és crear vincles amb el munici-
pi i compartir la seva experiència 
sanitària amb els caldencs i les cal-
denques. En aquest sentit, el seu 
desig és oferir un servei extrema-
dament personalitzat i aconseguir 
que les persones que passin per 
La Farmàcia de Caldes d’Estrac 
marxin amb la certesa i el con-
venciment que han rebut la millor 
recomanació possible.

Aquest 2023, l’Eva espera que 
la població caldenca li faci encara 
més confiança. Durant els propers 
mesos, La Farmàcia de Caldes 

d’Estrac desplegarà nous serveis assisten-
cials per tal de continuar treballant amb 
professionalitat, determinació i il·lusió per 
la salut dels caldencs i de les caldenques.

Adreça: Carrer Riera, 20
Correu: farmacaldetas@gmail.com
Telèfon: 93 791 04 21 / 619 623 761
Instagram: @lafarmaciadecaldes

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

LA FARMÀCIA DE CALDES D’ESTRAC

El Mercat Municipal 
de Caldes d’Estrac 
comptarà amb una nova 
parada
Pizzicato Go proposarà una sorprenent carta de pizzes 
senceres i al tall, fetes al moment i amb ingredients de 
primera qualitat, amanides gourmet, burrates i pasta fresca

L’Enric Vilalta és el propie-
tari de Pizzicato, un popular 
restaurant de menjar italià 
a Santa Coloma de Gra-
menet. Properament, les 
seves saboroses propostes 
gastronòmiques es podran 
degustar a Caldes d’Estrac, 
ja que Pizzicato Go, la versió 
per a emportar del popu-
lar restaurant de menjar 
italià, es convertirà en la 
nova parada del Mercat Mu-
nicipal de Caldes d’Estrac. 
Així doncs, els caldencs i les 
caldenques gaudiran d’una 
sorprenent carta de pizzes 
senceres i al tall, fetes al 
moment i amb ingredients de 
primera qualitat. De la ma-
teixa manera, la nova parada 
del Mercat Municipal de 
Caldes d’Estrac prepararà 
amanides gourmet, burra-
tes i pasta fresca. Aquests 
mesos, es faran petites in-

tervencions i adaptacions 
a la parada amb l’objectiu 
d’obrir per Setmana Santa.
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Després d’una breu pausa, el passat mes de gener, van 
tornar ‘Els Dijous a la Palau’. La proposta dinamitzarà 
noves lectures en veu alta de l’obra de Palau i Fabre i 
dels autors que li agradaven, conferències sobre filo-
sofia i sessions de cinema. En concret, aquest primer 
trimestre, hi haurà tres sessions dedicades a la filo-
sofia a càrrec de Joan Cuscó: ‘Ramon Llull en l’origen 
de la paraula’, ‘Picasso vist per Eugeni d’Ors i Josep 
Palau i Fabre’ i ‘De la geografia buida a la paraula forta’.

TROBADES ELS DIJOUS A LES 18:30 HORES:

Tornen Els Dijous a la Palau

L’Agenda de la Fundació Palau

Presentem ‘L’escriptura en el relat artístic’, una expo-
sició comissariada per Mercè Alsina, amb la participa-
ció de les artistes Marla Jacarilla, Alicia Kopf, Anna Dot, 
Laura Torres, Rita Puig-Serra, Almudena Lobera i Irene 
Solà. Set artistes reinterpreten l’escriptura a través 
d’instal·lacions artístiques que van des de casetes de 
nines folrades amb una novel·la plagiada fins a poemes 
creats per ordinadors. Amb plantejaments que s’entre-
creuen i altres que es dispersen, els treballs d’aquestes 
autores són fruit de l’experimentació i la fragmentació 
del jo, tal com Susanna Rafart s’ha referit al camp de 
coneixement de Josep Palau i Fabre. Veniu a gaudir-la!

EXPOSICIÓ:

Continua l’exposició ‘L’escriptura 
en el relat artístic’

Més informació:
www.fundaciópalau.cat

A la Sala Artigues de la Fundació Palau, hi ha expo-
sada l’obra de l’artista maresmenca Laura Finestres. 
És un viatge a través de l’obra de Palau i Fabre i els 
conceptes d’alquímia i de metamorfosi. Són peces lli-
gades a aquests conceptes universals, però també 
a les noves realitats que es plantegen a partir de les 
transformacions ambientals i de l’avenç tecnològic que 
vivim actualment. Ha fet servir materials reciclats, des 
de llençols i tovallons, a peces d’alumini, passamane-
ria i objectes trobats als brocanters. No us la perdeu!

EXPOSICIÓ:

Es prorroga ‘El viatge’ de Laura 
Finestres

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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L’APUNT ECONÒMIC

CALDES D’ESTRAC A INSTAGRAM
@_jathodire_ @verrierdj@dinaddgold @joanlopezphoto

#caldesdestrac#caldetes

19/12/2016 31/12/2017 29/11/2018 20/11/2019 31/12/2019 31/12/2021 31/12/2022

Deute a llarg termini 3.620.274,01 € 3.033.865,91 € 2.646.156,22 € 2.079.397,77 € 1.901.311,50 € 1.596.317,27 € 1.469.247,46 €

Creditors (deute amb proveïdors i administracions públiques): 409.097,38 € 343.124,86 € 243.125,59 € 566.030,77 € 658.334,87 € 594.232,25 € 498.761,64 €

Deutors (total)  1.861.105,40 €  1.721.890,93 € 2.269.367,77 € 1.950.072,47 € 1.869.266,53 € 1.958.100,38 € 1.994.155,95 €

Deutors -  Liquidacions gestionades per ORGT  1.098.791,25 €  1.213.099,47   1.749.882,50 € 1.480.786,41 € 1.455.282,08 € 1.550.965,94 € 1.622.217,31 €

Deutors -  Generalitat  328.774,09 €  55.296,59   28.576,28 € 16.866,12 € 73.951,83 € 92.533,53 € 64.587,36 €

Deutors -  Diputació  80.463,95 €  121.062,24   130.115,96 € 153.721,60 € 11.698,91 € 3.605,97 € 1.641,56 €

Deutors -  Altres  353.076,11 €  332.432,63   360.793,03 € 298.698,34 € 328.333,71 € 310.994,94 € 305.709,72 €

Cal destacar que els pics dels imports en “deutors” coincideix amb el moment de la comptabilització dels impostos i de les 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 9 a 14 hores. 

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 diversos punts del municipi: 
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
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ELS GRUPS MUNICIPALS

La sempre nostra secre-
tària accidental

Hi ha la creença genera-
litzada que l’ajuntament el 
gestiona l’equip de govern 
liderat per l’alcalde/essa. 
És així, però hi ha una figura 
també molt important en 
l’organització administrati-
va, que és el secretari/ària 
de la corporació. És de vital 
importància que hi hagi una 
estabilitat en aquest càrrec, 
ja que hi ha moltes maneres 
de treballar en el procedi-
ment administratiu, i és molt 
difícil tirar endavant assump-
tes feixucs quan aquesta 
figura està “de pas”.

Després d’uns anys amb 
força canvis de secretaris/
àries, ara en tenim un altre. La 
fins ara secretària accidental, 
que forma part del personal 
funcionari de l’Ajuntament, 
va agafar el càrrec a l’abril 
de l’any passat en un exercici 
de valentia i responsabilitat, 
davant l’impossibilitat que la 
plaça es cobrís amb un secre-
tari/ària del cos d’habilitats 
nacionals per exercir aquest 
càrrec. Es tractava d’una so-
lució avalada pel govern que 
es va pactar com a temporal 
fins a tenir una nova alterna-
tiva, que ara ha arribat.

Tot això és per introduir 
que, amb aquest text, volem 
fer un petit homenatge a la 
gran tasca acomplerta per 
la fins ara secretària acci-
dental i agrair-li infinitament 
els esforços i sacrificis rea-
litzats, que han permès tirar 
endavant projectes de 
poble i també d’interns de 
l’ajuntament (destacant 
l’estabilització del personal), 
en un context de saturació 
administrativa important 
i també de molta feina poc 
productiva motivada per 
alguns actors entestats a 
qüestionar el procediment 
administratiu aplicat i que 
sovint tenen interessos allun-
yats als del poble de Caldes. 
Els mateixos actors que han 
aconseguit que sigui pràc-
ticament impossible que un 
secretari habilitat vulgui tre-
ballar al nostre poble.

Mai podrem agrair prou la 
gran implicació que ha tingut 
la secretària accidental. No 
ho ha tingut gens fàcil, de 
manera semblant als seus 
predecessors des del 2016, 
però el seu cas és diferent, 
perquè la seva motivació 
per agafar temporalment el 
càrrec va ser perquè s’estima 
Caldes. I també és diferent 
perquè és i serà una estimada 
treballadora de la casa.

A ningú no se li escapa que 
aquest any 2023 serà un any 
clau per al món local. Arriba una 
nova contesa electoral a les ciu-
tats, pobles i viles de Catalunya. 
I n’hi han que la precampanya ja 
l’han començat.

La darrera dècada ha estat 
molt complexa pels electes 
locals:

Primer va ser la gestió de les 
conseqüències terribles de la 
crisi financera, que va afectar 
en forma d’atur, desnonaments 
hipotecaris, increment de les 
desigualtats i necessitat de me-
sures per atendre l’emergència 
social, davant la inacció dels 
successius governs.

Però quan els ajuntaments 
començàvem a tenir estabilitat 
i capacitat per tirar endavant el 
dia a dia dels pobles i ciutats i en-
degar projectes estratègics pel 
futur dels seus ciutadans i ciu-
tadanes, va arribar la crisi de la 
Covid-19. Una emergència sani-
tària, amb greus conseqüències 
econòmiques i socials, que ha 
posat en relleu, de nou, la im-
portància dels ajuntaments per 
donar resposta als seus efectes.

I, finalment, quan començàvem 
a veure el final d’aquesta gran 
crisi sanitària mundial, Putin 
desencadena una guerra al 
cor d’Europa, amb la invasió 
d’Ucraïna i tots els efectes hu-
manitaris, polítics i econòmics.

I a tot això, a Catalunya hem 
de sumar les tensions i la divi-
sió generada en aquests últims 
anys, que també ha tingut greus 
efectes en l’estabilitat i que 
també ha tingut greus efectes 
econòmics.

Els i les socialistes de Caldes 
volem també retre un petit 
homenatge a totes i tots els 
càrrecs electes locals que han 
hagut de lidiar amb una pan-
dèmia mundial i ara, cada dia, 
amb una crisi i una inflació que 
generen malestar entre la 
ciutadania.

Creiem que els bons governs, 
la proximitat, escoltar, partici-
par, la transparència, compartir 
i invertir en les nostres veïnes i 
veïns formen part de l’ADN dels 
nostres representants locals.

Aquest mandat ha estat espe-
cial pels motius esmentats. I cal 
agrair i felicitar tot el món local 
per la capacitat d’adaptar-se a 
una situació excepcional.

Les mitges veritats, les men-
tides, la manipulació, l’odi, 
l’engany i la crispació no són 
tolerables a cap àmbit, i això 
inclou la política local. Avui 
encara hem de continuar com-
batent, mitjançant la paraula, 
per descomptat, encara que, 
de vegades, se’ns converteixi la 
sang en lava.

Set anys perduts
Portem tres anys de 

sequera i perduts en in-
versions i concessions. 
Tres anys sumats als del 
mandat passat, en què les 
set plagues d’Egipte no han 
deixat “treballar” al govern 
de Caldes, entrebancs que 
sí que han resolt els pobles 
veïns. Set anys sense en-
llestir una sola licitació 
sense conflicte, al marge 
de tenir tancades les del 
balneari de la platja i el 
gimnàs municipal. Set anys 
en què Caldes ha perdut 
bona part de la seva activi-
tat socioesportiva, com el 
torneig de futbol sala de la 
Festa Major o els tornejos 
a la platja. Set anys sense 
concerts a la Pèrgola de 
Can Muntanyà, a excepció 
de les trobades de jazz que 
organitza una entitat local, 
o el festival Poesia i + de la 
Fundació Palau. Activitats 
com la pesolada popular, la 
boletada o la Processó del 
Carme són exemples clars 
de la pèrdua d’activitat al 
nostre municipi provocada 
per la manca de projecte 
de poble.

Aquests exemples també 
els trobem en la gestió del 
patrimoni, en la realització 
d’obra pública i en la manca 
de recerca de subvencions, 
al marge de les que s’han 
deixat perdre. També en 
els serveis essencials per 
la ciutadania, com ara 
el consultori mèdic, que 
demostren la inexistent 
gestió de l’actual govern.

Estem arribant al final del 
mandat i ja s’acosten les 
eleccions i, com és evident i 
notori, ara tot són presses 
per començar alguna cosa.

Tard i malament!
Nosaltres ens comprome-

tem a fer allò que sabem 
fer. Hem gestionat i gestio-
narem diàriament el nostre 
municipi amb el vostre 
suport.

 Històricament, el debat 
públic sobre l’immoble 
Mercedes Torras s’ha 
centrat, gairebé en 
exclusiva, en la seva re-
construcció, és a dir, en 
el que s’hi podria fer. Con-
sultori, Casal Gent Gran, 
pisos, habitatges socials o 
altres opcions. De l’edifici 
actual, fins fa poc, gaire-
bé ni se’n parlava: està 
malament, pot caure, 
s’enderroca i llestos. Res 
més a dir.

Fa dos anys, però, quan 
el govern (ERC-PSC) va 
aprovar l’enderroc total 
-sense respectar el seu 
valor arquitectònic-, GdE i 
algú més s’hi van rebel·lar. 
Ja no es tractava només 
del que s’hi podria cons-
truir, sinó també del que 
s’ha de fer ara a la casa 
actual.

En els darrers mesos, 
la confrontació dialèctica 
ha viscut nous episodis, 
després que GdE ho pre-
sentés al Ple, demanant 
la rehabilitació i l’ús social 
de l’immoble. Negacionis-
tes (tot a terra i foc nou), 
possibilistes (enderroc 
parcial, reconstrucció 
social), realistes (BCIL, 
solució mixta), patrimo-
nialistes (només retocs, 
manteniment total) han 
contrastat planteja-
ments, demostrant, ara 
sí, que la decisió final ja 
no serà patrimoni d’uns 
pocs, sinó una realitat de 
molts.

És tan cert que es tracta 
d’una fundació privada, 
com que és patrimoni del 
poble. Que no és ‘la casa 
dels pobres’, sinó un im-
moble per ajudar als qui 
necessitin. Que no val que 
les institucions que en van 
fer ús quan valia la pena 
(Parròquia, Ajuntament) 
ara no actuïn i en defini-
tiva, que conservar-la i 
recuperar-la és una obli-
gació moral i ètica que 
no es pot demorar gaire 
més.

Mercedes Torres a debat
Opcions contraposades



24

Biblioteca Can Milans

ENTREVISTES
30è ANIVERSARI

1. Com va sorgir la 
Biblioteca Can Milans?
L’1 de maig de 1993, Can 
Milans va obrir les seves 
portes com a biblioteca, amb 
titularitat municipal i dins de 
la Xarxa de Biblioteques de 
la Diputació de Barcelona. 
Quedaven enrere uns 
quants anys de negociacions 
entre Ajuntament i altres 
administracions per a 
recuperar l’emblemàtic 
edifici que és avui dia la seu de 
l’equipament i el procés per 
a dotar de fons bibliogràfic 
la biblioteca. Han passat 
molts anys i l’equipament 
ha anat canviant i adaptant-
se a les transformacions. El 
que no ha canviat, però, és 
l’afany d’oferir un bon servei 
a través de la informació, la 
formació i la cultura.

2. Quin és el vincle de la 
Biblioteca Can Milans 
amb Caldes d’Estrac?
El vincle de l’equipament 
amb la resta d’entitats i 
associacions del poble s’ha 
anat teixint amb els anys. 
Actualment, treballem 
amb l’Escola i l’Escoleta, 
les residències, l’Àrea de 
Cultura, Serveis Socials, les 
biblioteques del Maresme, 
entre altres. A més, oferim 
una programació anual 
estable per a públic infantil 
i adult, així com diversos 
serveis com préstec, 
Internet, reprografia, etc.

3. Aquest 2023, 
quins projectes teniu 
sobre la taula? 
Les línies de treball més 
destacades són promoure 
la lectura entre la població 
caldenca a través de 
diverses activitats com el 
club de lectura, les hores 
dels contes, la lectura en 
veu alta, etc. En segon lloc, 
actualitzar i difondre el fons 
de la biblioteca per a facilitar 
l’accés i fer-lo més atractiu. 
En tercer lloc, ampliar els 
vincles de col·laboració amb 
els agents locals. En quart 
lloc, fer ús dels mitjans 
de comunicació i de les 
tecnologies per a apropar 
la biblioteca i treballar en la 
sensibilització dels ODS.

4. Enguany, celebreu 
els trenta anys de la 
Biblioteca Can Milans. 
Què ens podeu avançar?
Si haguéssim de cercar 
dues paraules per a definir 
aquests trenta anys, serien 
canvi i creixement. Avui dia, 
sabem que el dissabte 6 
de maig celebrarem l’acte 
de commemoració del 
trentè aniversari i que el 
divendres 12 de maig farem 
la festa infantil amb un 
taller, xocolatada i alguna 
sorpresa més. A poc a poc, 
us anirem informant. De 
moment, preneu nota de 
les dues dates!

Fundació Palau
20è ANIVERSARI

1. Quan va néixer la 
Fundació Palau?
La Fundació Palau es va 
inaugurar el 4 de maig 
del 2003, després d’una 
travessia de més de quinze 
anys cercant un espai 
perquè l’acollís. Cap al 
1987, Josep Palau i Fabre 
escriu un esborrany de 
text fundacional. Aquesta 
declaració d’intencions 
ens revela un Palau decidit 
a culminar el projecte 
que li permeti conservar 
i compartir la seva vida 
de treball i passió cap a la 
literatura i el món de l’art.

2. Aquest 2023, 
quines propostes 
teniu previstes?
Tenim moltes exposicions: 
‘El viatge’ de Laura 
Finestres, ‘L’escriptura 
en el relat artístic’ d’Anna 
Dot, Marla Jacarilla, Alícia 
Kopf, Almudena Lobera, 
Rita Puig-Serra, Irene Solà i 
Laura Torres-Bauzà, ‘Eulàlia 
Sayrach. Els poetes sempre 
tindran un plat a taula’ 
d’Eulàlia Sayrach, ‘Horta-
Picasso, Miró-Mont-roig’ 
de Jean Marie del Moral, 
‘L’únic real és viure. Blai 
Bonet i el món de l’art’ de 
Blai Bonet, ‘Picasso vist pels 
artistes catalans’ (exposició 
central per a commemorar 
els cinquanta anys de la 
mort de Picasso), ‘Ràfols 
Casamada. Poeta’ i la setena 

edició del projecte Petits 
Grans Artistes. Continuem 
també amb nombroses 
activitats com ‘Els Dijous a 
la Palau’, activitats familiars i 
commemoracions com el Dia 
Mundial de la Poesia i el Dia 
Internacional dels Museus.

3. Enguany, celebreu 
els vint anys de la 
Fundació Palau. Com 
els heu viscut?
Aquest 2023, celebrem els 
vint anys, tot i que deixem 
una commemoració més 
sonada pels vint-i-cinc. 
Aquest temps, la Fundació 
Palau ha patit alts i baixos. 
Hi ha una primera part amb 
la presència de Palau i Fabre, 
fins al 2008, amb la gestió 
a càrrec de dos directors: 
Eduard Vallès i Josep 
Sampere. Després, agafa 
la direcció Pere Almeda i 
hi ha un moment crític per 
qüestions de finançament 
que gairebé ens obliga a 
tancar. Més tard, va ser 
directora la Maria Choya 
i a partir del 2020, l’Anna 
Maluquer. Aquests vint anys, 
hem intentat fer exposicions 
que ens posin en relleu i 
també hem anat publicant 
diverses obres de Palau i 
Fabre. Fem també moltes 
activitats i hem consolidat 
el festival Poesia i + que es 
celebra a Caldes d’Estrac i 
a deu poblacions més de la 
comarca del Maresme.
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