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24 CONTRAPORTADA:
ELS GEGANTS FAN POBLE!

Donem la benvinguda a un nou estiu, l’època de l’any amb més “moviment” al mu-
nicipi, i ho fem amb algunes novetats que tot seguit us expliquem en aquest butlletí 
municipal, que alhora també recull les notícies més rellevants del poble.

Un any més, el tret de sortida de l’estiu va ser la nit de Sant Joan, amb l’arribada de 
la Flama del Canigó, la foguera a la Platja del Bassiot i la revetlla popular a la Platja de 
les Barques organitzada pel Club Nàutic de Caldes d’Estrac i l’Ajuntament.

En aquest butlletí municipal, us detallem com ens hem preparat per a la nova tem-
porada d’estiu, amb la renovació de la bandera blava de la Platja dels Tres Micos, la 
reedició del servei de banys adaptats, la instal·lació d’un sistema de megafonia sense 
cables i cinc noves illes de contenidors per al reciclatge. De la mateixa manera, aviat 
us informarem, a través del web municipal i de les xarxes socials, de la renovació de 
les dutxes de les platges i de les obres de millora a l’Escola Sagrada Família i a la xarxa 
d’aigua potable, per tal de prevenir futures incidències habilitant sistemes de regula-
ció de pressió, així com de la substitució d’alguns trams de canonades de fibrociment 
del municipi especialment urgents.

Actualment, estan en curs les obres de millora de l’entrada de Caldes d’Estrac per 
la N-II des de Barcelona, on recentment ha finalitzat un gran mural commemoratiu en 
honor i record a tota la gent de mar del municipi i on estem treballant en la instal·lació 
d’un tòtem amb el nom de la nostra vila, la col·locació de nova senyalització i l’enjardi-
nament de la cruïlla. Malauradament, algunes d’aquestes obres s’han endarrerit per 
la falta de materials i subministraments que hi ha a escala global i en aquest sentit, us 
demanem disculpes, veïns i veïnes, per les molèsties que aquests treballs us puguin 
ocasionar, però que són del tot necessaris i que ens en beneficiarem molt aviat.

En aquest butlletí municipal, també us expliquem les darreres novetats pel que fa 
a l’aparcament al municipi, amb la reobertura del pàrquing del Parc Joan Maragall, 
l’habilitació de nou espai d’estacionament al final de la Riera de Caldes i la creació 
de nombroses places per a motos en diferents punts del municipi. Paral·lelament, us 
animem, un cop més, a utilitzar l’aplicació Línia Verda, que ens facilita la identificació, 
la gestió i la comunicació d’incidències al municipi.

Des d’aquí, volem agrair també la gran tasca que fa l’entitat local Caldes pels Ani-
mals. En aquesta edició, hi trobareu un escrit que ens han fet sobre la situació ex-
traordinària que vivim amb les colònies de gats al municipi, que necessiten l’ajuda i el 
suport de tots i totes.

No podem deixar de recordar que, més enllà de la nostra realitat més quotidiana, 
segueix el conflicte a Ucraïna i per aquest motiu, continua sent necessària la nostra 
cooperació en la mesura de les nostres possibilitats.  

D’altra banda, en matèria d’acció social municipal, us expliquem els ajuts escolars 
municipals i la nova edició del projecte d’educació emocional amb cavalls.

Així mateix, fem un repàs de l’actualitat de la gent gran i del jovent, enumerant les 
activitats i els tallers realitzats durant la primavera i previstos per l’estiu. Una es-
pecial felicitació per la seva labor! Aviat, també tindrem una sorpresa que ens estan 
preparant algunes persones grans del poble i que decorarà el nostre estiu!

Donem també l’enhorabona als nostres Petits Grans Artistes, amb la seva increïble 
exposició a la Fundació Palau. Pel que fa a l’activitat esportiva, recordem la cursa po-
pular i els èxits que ha acumulat darrerament el patinatge artístic caldenc. Felicitats 
a les campiones i en especial a la Carla Escrich!

L’actualitat cultural és molt àmplia i ja ho veureu amb tot detall a la secció corres-
ponent, però abans volem destacar la Fira d’Entitats que vam tenir per Sant Jordi i 
aprofitar per agrair novament a associacions i entitats la seva implicació, especial-
ment en un dia on les condicions meteorològiques van ser força adverses. De la ma-
teixa manera, i seguint amb cultura, volem desitjar llarga vida al Festival Poesia i +!

De la mateixa manera, la nostra bio-fira Aqua Calida va tornar després de dos anys 
de no poder-se celebrar per la pandèmia i ho va fer per posar de nou en valor el ter-
malisme, l’estil de vida sostenible i saludable i la història i gastronomia de Caldes d’Es-
trac! Moltes gràcies per la col·laboració de tothom!

Finalment, dediquem la contraportada a la colla de geganters i grallers de Caldes 
d’Estrac, que actualment es troba en hores baixes i necessita el vostre suport per a 
poder continuar traient els gegants a ballar. Si no aconseguim entre tots i totes que 
canviï la cosa, tristament, no podran sortir a ballar en les properes festes majors. 

Que tingueu tots i totes un molt bon estiu!

L’equip de govern
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català. Els darrers treballs 
s’han portat a terme a Vila-
nova i la Geltrú, Barcelona, 
Ulldecona, La Ràpita o Torto-
sa. L’objectiu és recuperar la 
història, reivindicar-la i cele-
brar-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. 

En aquest sentit, la iniciati-
va recull a la seva pàgina web 
les diferents intervencions 
artístiques, conformant un 
valuós recull de la pluralitat 
i de la riquesa del patrimoni.

En aquest marc, el passat 
dijous 16 de juny, els nens i 
les nenes de 5è de Primària 
de l’Escola Sagrada Família 
van visitar en Roc Blackblock 
per a conèixer de primera 
mà com avançava el gran 
mural commemoratiu i com-
partir una preuada estona 
amb l’artista barceloní.

EL TEMA DEL MES

Un gran mural commemoratiu de 
l’artista barceloní Roc Blackblock 
dona la benvinguda a 
Caldes d’Estrac
La intervenció artística, que reprodueix una bonica fotografia de l’autora Maria Codina Duran captada 
entre els anys 1916 i 1922 al municipi, s’ha fet a l’entrada de Barcelona

Amb la voluntat de recupe-
rar la memòria històrica de 
la vila, reivindicar el passat 
mariner i retre un petit 
homenatge a totes les perso-
nes caldenques amb vincles 
amb el mar, pescadors i es-
tiuejants, l’Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, l’entitat caldenca 
Arrels Cultura i l’artista bar-
celoní Roc Blackblock han 
impulsat la creació d’un gran 
mural commemoratiu a una 
de les entrades del poble. En 
concret, la imatge que s’ha 
plasmat és de l’autora Maria 
Codina Duran i es troba a 
l’Arxiu Històric de Sabadell. 
La fotografia, que es va fer 
entre l’any 1916 i l’any 1922 
al municipi, mostra uns bous 
que estiren una barca de 
pesca, tipus llagut, per a pu-
jar-la a la platja del poble. 

Des de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, s’agraeix a 
l’Arxiu Històric de Sabadell 
la cessió de la fotografia. 
Així mateix, el gran mural 
commemoratiu compta amb 
un codi QR que redirigeix a 
un espai web amb més in-
formació sobre la imatge, 
redactada per l’entitat cal-
denca Arrels Cultura.

La iniciativa ‘Murs de 
Bitàcola’ és un engresca-
dor projecte de memòria 
col·lectiva amb obres distri-
buïdes per tot el territori 

La iniciativa neix de la 
voluntat de recuperar 
la memòria històrica 
de la vila, reivindicar el 
passat mariner i retre 
un petit homenatge 
a totes les persones 
caldenques amb vincles 
amb el mar, pescadors i 
estiuejants

L’alumnat de l’Escola 
Sagrada Família va 
compartir una preuada 
estona amb l’artista 
Roc Blackblock

La iniciativa “Murs 
de Bitàcola” és un 
engrescador projecte 
de memòria col·lectiva 
amb obres distribuïdes 
per tot el territori català
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La platja dels Tres Micos revalida la 
bandera blava
La platja caldenca renova el distintiu i es posiciona com una de les millors del Maresme

ACTUALITAT: VIA PÚBLICA

costaners i les mesures de 
control, inspecció i segure-
tat del medi hídric. 

Paral·lelament, durant  tot 
aquest estiu, l’Agència Ca-
talana de l’Aigua tornarà a 
controlar la qualitat de les 
aigües de bany de les platges 
del municipi. Els primers in-
formes quinzenals de finals 
de juny i principis de juliol 
han constatat que l’estat 
de l’aigua és excel·lent tant 
a la platja del Kalima com a 
la platja dels Tres Micos. De 
manera regular, veïns i es-
tiuejants podran consultar 
els resultats d’aquests es-
tudis als panells informatius 
que es troben a les entrades 
de les respectives platges. 

Per quinzè any consecutiu, 
la platja dels Tres Micos de 
Caldes d’Estrac ha rebut la 
bandera blava, un distintiu 
que atorga anualment la Fun-
dació Europea d’Educació 
Ambiental, en col·laboració 
amb l’Associació d’Educació 
Ambiental i del Consumidor, 
a les platges i els ports es-
portius que compleixen un 
seguit de requisits relacio-
nats amb la cura i el respecte 
al medi ambient. En concret, 
s’avalua la qualitat de l’aigua, 
la gestió ambiental, la segu-
retat, l’educació ambiental, 
els serveis, les instal·lacions 
i la informació ambiental. 
En aquest sentit, la bandera 
blava reconeix la implantació 
de mesures de gestió de les 
zones de bany, les millores en 
els sistemes de sanejament 
implantats en els municipis 

Tret de sortida a la temporada d’estiu a 
Caldes d’Estrac
Aquest estiu, el municipi estrena un sistema de megafonia per a emetre avisos, comunicats i campanyes 
de sensibilització i cinc illes de contenidors de reciclatge a les platges del poble

L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha treballat al llarg 
dels darrers mesos per a 
preparar la nova tempora-
da d’estiu, que es va iniciar 
oficialment amb la revet-
lla de Sant Joan. En aquest 
sentit, el consistori caldenc 
ha instal·lat cinc noves illes 
de contenidors de reciclat-
ge a diferents punts del 
front marítim. Destinats a 

la ciutadania, els nous espais 
compten amb petits con-
tenidors de paper (blau), 
vidre (verd) i plàstic (groc). 
L’objectiu és afavorir una 
correcta gestió dels residus 
a les platges de la vila. En 
aquesta línia, l’any passat, 
es van instal·lar cinc illes 
de contenidors de reciclat-
ge més, ja que a causa dels 
temporals marítims dels 

darrers anys s’havien fet 
malbé diverses estructures, 
entre elles, els punts que la 
ciutadania utilitzava per a di-
positar els petits residus.

Paral·lelament, el consis-
tori caldenc ha habilitat un 
sistema de megafonia sense 
cables integrat amb els ser-
veis de vigilància, socorrisme 
i salvament de les platges, 
garantint un alt nivell de pro-
tecció i facilitant les accions 
preventives i de seguretat 
sobre qualsevol risc, perill 
o incidència. El sistema de 
megafonia sense cables, que 
compta amb quatre altaveus 
distribuïts a diferents punts 
del front marítim, emet 
avisos, comunicats i cam-
panyes de sensibilització. 
Així doncs, el servei informa 
de la temperatura de l’aigua, 
de l’estat del mar, de la se-
nyalització de banderes o 
de la presència de meduses, 
contaminació i microorga-
nismes que puguin afectar la 

salut humana. També, difon 
campanyes de sensibilit-
zació relacionades amb la 
prevenció del càncer de pell, 
mesures per a combatre les 
altes temperatures i consells 
de seguretat. Així mateix, 
compta amb una funciona-
litat que permet a la Policia 
Local de Caldes d’Estrac 
connectar-se a través del 
telèfon mòbil i emetre co-
municats en temps real com 
la difusió, en cas de necessi-
tat, de temes de seguretat 
ciutadana.

El sistema de 
megafonia informa 
de la temperatura de 
l’aigua, de l’estat del 
mar, de la senyalització 
de banderes o de la 
presència de meduses, 
contaminació i 
microorganismes
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ACTUALITAT: VIA PÚBLICA

El consistori crida a millorar la gestió 
dels residus al municipi
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac recorda que l’ordenança municipal preveu sancions lleus, 
greus i molt greus en funció dels diferents tipus d’infraccions

L’Àrea de Via Pública de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac s’ha reunit recent-
ment per a fer balanç de la 
gestió dels residus al munici-
pi, la implicació dels veïns i de 
les veïnes i els reptes de futur. 

Des del consistori caldenc, 
s’ha detectat que encara 
falta molta conscienciació 
veïnal i que són moltes les 
persones que no segueixen 

les normes i aboquen de 
manera incívica els residus 
a la via pública. En aquest 
sentit, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac recorda que 
l’Ordenança de Gestió de Re-
sidus tipifica diferents tipus 
d’infraccions: lleus, greus i 
molt greus. Per exemple, no 
separar els residus en origen 
i no lliurar-los selectivament 
al servei de recollida es con-

Bona acollida del 
servei Línia Verda

Des de la posada en funcio-
nament del servei Línia Verda 
a Caldes d’Estrac, els veïns i 
les veïnes han fet arribar un 
total de 813 incidències, de 
les quals un 79% ja han estat 
solucionades. Durant aquest 
temps, el tipus d’incidències 
més freqüents han estat les 
qüestions relacionades amb 
les voreres i les calçades, se-
guides de l’enllumenat públic, 
les zones enjardinades, el 
mobiliari urbà i la neteja. 
Des de l’Àrea de Via Pública 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, s’agraeix la impli-
cació dels caldencs i de les 
caldenques i s’anima a conti-
nuar fent ús del servei Línia 
Verda, ja que facilita en gran 
manera la feina dels equips 
municipals i afavoreix res-
postes més àgils i eficaces.

Es recorda la 
prohibició de 
col·locar testos a 
les façanes i per 
fora dels balcons

Durant els darrers mesos, 
a Catalunya, s’ha pogut 
comprovar com, a causa 
del canvi climàtic, els fenò-
mens meteorològics són 
cada vegada més freqüents, 
intensos i extrems. Amb la 
voluntat de prevenir possi-
bles accidents, l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac recorda 
les normes que es recullen a 
l’Ordenança de Convivència 
Ciutadana i demana a veïns 
i veïnes que no col·loquin 
testos, jardineres, gerros o 
altres objectes a les façanes 
i per fora dels balcons. En 
aquesta línia, el consistori 
apel·la a la responsabilitat 
veïnal i demana fer un bon 
manteniment del mobiliari i 
de l’arbrat particular.

sidera una infracció lleu i 
pot tenir una multa de fins a 
1.500 euros. Pel que fa a les 
infraccions greus, un parell 
d’exemples serien diposi-
tar residus voluminosos a la 
via pública sense concertar 
prèviament la seva recollida 
o abocar residus sòlids, lí-
quids o gasosos a la xarxa de 
sanejament municipal. Les 
multes van dels 1.500 euros 
als 15.000 euros. Finalment, 
es considera una infrac-
ció molt greu, per exemple, 
abandonar qualsevol tipus 
de residu tòxic i perillós a 
la via pública o abandonar 
terres i runes al carrer, 
contenidors o indrets no au-
toritzats. En aquests casos, 
les multes poden arribar als 
30.000 euros.

L’Ajuntament ha 
detectat que encara falta 
molta conscienciació 
veïnal i que són moltes 
les persones que no 
segueixen les normes

L’aparcament del parc fotovoltaic 
incorpora noves places per a motos
La brigada municipal ha adequat una zona en desús de l’aparcament municipal amb la 
voluntat d’habilitar quaranta-quatre noves places d’estacionament per a motos al municipi

Des del passat divendres 
1 de juliol, Caldes d’Estrac 
compta amb quaranta-qua-
tre noves places per a motos. 
Recentment, l’Àrea de Via 
Pública de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac ha portat 
a terme diversos treballs 
d’adequació d’una zona en 
desús de l’aparcament del 
parc fotovoltaic amb la vo-
luntat d’ampliar les places 
d’estacionament per a 
motos del municipi i millorar-
ne la mobilitat. En aquest 
sentit, la brigada municipal ha 
realitzat diferents tasques 
d’arranjament, de neteja i de 
pintura per tal d’habilitar i 

de senyalitzar correctament 
l’espai i les noves places 
d’estacionament. L’actuació 
no ha afectat les places per 
a cotxes, que continuen sent 
les mateixes a l’espai.

Les places per a cotxes 
continuen sent les 
mateixes a l’aparcament 
municipal
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ACTUALITAT: VIA PÚBLICA

Des de l’associació Caldes pels Animals, volem 
fer un agraïment públic a totes les persones que 
ens ajudeu a detectar casos per a atendre, a fer 
difusió per a localitzar les famílies de gats i gossos 
perduts o a trobar famílies pels que no en tenen i 
necessiten adopció.

Així mateix, volem aprofitar aquest mitjà de comunicació per 
a explicar-vos que un dels factors més importants del control de 
les colònies de gats de carrer és l’alimentació, portada a terme per 
part de persones voluntàries de l’entitat acreditades formalment. 
Els responsables de cada colònia coneixen les gates i els gats 
que en formen part i a partir de la seva gestió com a persones 
voluntàries, poden detectar malalties, trobar gats pendents 
d’esterilitzar o resoldre qualsevol problema que necessiti ser 
tractat. A través de l’alimentació, es pot subministrar medicació i 
també planificar el dejuni, quan, per exemple, un dels membres de 
la colònia ha de ser capturat per a esterilitzar. Per això, alimentar 
una colònia de manera espontània sense coordinar-se amb les 
persones voluntàries de l’associació a vegades dificulta la tasca 
que aquestes persones estan fent.

Un altre tema molt important és el de l’adopció dels cadells 
que neixen a les colònies de carrer. Des de l’entitat, demanem 
que es tingui en compte que les colònies estan protegides i que 
les persones voluntàries tenen detectades tant les femelles que 
han criat com el nombre de cries que han parit i que quan arribin 
a l’edat adequada seran donades en adopció. Això va lligat amb 
l’esterilització de les mares i més tard dels petits que per diferents 
motius no poden ser adoptats i continuaran formant part de les 
colònies on han nascut. És molt important que ningú s’emporti 
els cadells, ja que fent-ho s’entorpeix la bona gestió de l’associació 
i es perjudica tant a la mare com als petitons.

Esperem comptar amb la vostra col·laboració. Així mateix, si 
voleu ser alimentadors o si detecteu cadellades, contacteu amb 
nosaltres al correu electrònic caldespelsanimals@gmail.com.

Caldes pels Animals

Es reobre l’aparcament del 
Parc Joan Maragall
L’empresa gestora ha portat a terme diverses actuacions de 
millora de l’espai amb la voluntat d’adequar les instal·lacions

El passat dijous 23 de 
juny, va tornar a obrir les 
portes l’aparcament del 
Parc Joan Maragall. Recent-
ment, l’espai, gestionat per 
l’empresa Blackhill, ha estat 
l’escenari de diverses actua-
cions de millora. En concret, 
s’han arranjat les parets, alli-
sant-les i pintant-les de color 
blanc, i s’han fet més amples 
les places per a persones 
amb discapacitat, que s’han 
identificat de color blau. 
També, s’han habilitat tres 

places per a vehicles elèc-
trics, que s’han identificat 
de color verd, i s’han delimi-
tat places per a estacionar 
motos i bicicletes. En aquest 
sentit, durant les properes 
setmanes, es col·locaran 
les màquines de recàrre-
ga dels vehicles elèctrics i 
s’estudiarà també la possi-
bilitat de llogar bicicletes. 
Així mateix, s’ha instal·lat 
un nou sistema de càmeres 
de videovigilància de circuit 
tancat i s’han habilitat uns 

sistemes d’accés a peu per 
a garantir la seguretat de les 
persones usuàries. 

En aquesta línia, s’ha 
arranjat la identificació de 
les sortides d’emergència 
i s’ha instal·lat un nou sis-
tema d’interfonia que 
connecta amb el centre 
de control remot per tal 
d’oferir atenció telefònica 
a les persones usuàries les 
24 hores del dia i que com-
plementa els sistemes de 
comunicació de la barrera 
d’entrada i de sortida i dels 
caixers. Per últim, es polirà 
properament el mur de 
l’entrada, per a rebaixar-lo i 

L’espai obrirà les 24 
hores del dia i els 365 
dies de l’any

facilitar l’accés dels vehicles 
a les instal·lacions.

De la mateixa manera, a 
l’exterior, s’ha millorat la 
imatge de l’aparcament i 
s’ha pintat tot el recinte. 
Des de la gerència, s’informa 
que l’espai obrirà les 24 
hores del dia i els 365 dies 
de l’any. En aquest sentit, 
quan no hi hagi personal, les 
portes d’entrada i de sortida 
s’obriran amb el tiquet.

ACTUALITAT: MEDI AMBIENT

Caldes d’Estrac i Sant Vicenç de 
Montalt habiliten un nou espai 
d’aparcament on acaba la Riera de 
Caldes i comença la de Torrentbò
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac treballa per a millorar la 
il·luminació del rial de Can Comas amb una instal·lació que 
funcionarà amb energia solar

Durant les darreres setma-
nes, l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt han 
treballat de forma conjunta 
per a adequar un nou espai 
d’aparcament al rial de Can 
Comas, ubicat on acaba la 
Riera de Caldes d’Estrac 
i comença la Riera de To-
rrentbò de Sant Vicenç 
de Montalt, una zona límit 
entre ambdós municipis. En 
aquest sentit, s’ha netejat i 
s’ha desbrossat l’àrea amb 
la voluntat d’incrementar els 
espais d’aparcament per a 
una vintena de cotxes més. 
Des del consistori caldenc, 
s’explica 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, con-

seqüentment, hi ha risc de 
patir rierades en el cas de 
condicions meteorològiques 
adverses. Per aquest motiu, 
des del consistori caldenc, 
es fa una crida a fer-ne un 
ús responsable. Actualment, 
Caldes d’Estrac treballa 
per a millorar la il·luminació 
del nou espai d’aparcament 
amb una instal·lació que fun-
cionarà amb energia solar, 
ja que l’àrea no compta amb 
escomesa elèctrica i aquesta 
fórmula sostenible suposa 
més facilitats i menys costos 
en la seva implantació.

ACTUALITAT: URBANISME
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ACTUALITAT: COOPERACIÓ

L’Ajuntament gestiona els ajuts 
escolars per al curs 2022-2023 
Un any més, hi ha hagut els ajuts per al casal d’estiu, llibres i 
material escolar i activitats escolars, així com els ajuts per al 
servei de menjador escolar del Consell Comarcal del Maresme 

L’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va presentar a prin-
cipis del mes de maig els ajuts 
escolars per al curs 2022-
2023. En aquest sentit, el 
termini de presentació de les 
sol·licituds va començar el 
dilluns 30 de maig i va acabar 
el dijous 9 de juny, ambdós 
dies inclosos.

La nova convocatòria va 
agrupar quatre tipus d’ajuts 
escolars: per al casal d’estiu, 
per a la compra o adquisició 
de llibres i material escolar, 
de suport a les activitats 
escolars i per al menjador 
escolar. En concret, els ajuts 
escolars municipals esta-
ven adreçats a alumnes 
empadronats al municipi, 
escolaritzats en centres pú-
blics i privats concertats, 

que cursessin segon cicle 
d’educació infantil, educació 
primària o secundària, que 
participessin en algun casal 
o campus d’estiu organit-
zat per entitats sense ànim 
de lucre del municipi i que 
es trobessin en una situació 
familiar d’especial vulnerabi-
litat social o econòmica. Els 
ajuts per al servei de menja-
dor escolar els va gestionar 
directament el Consell Co-
marcal del Maresme i 
estaven adreçats a alumnes 
d’ensenyaments obligatoris 
i de segon cicle d’educació 
infantil de centres educatius 
finançats amb fons públics.

Caldes d’Estrac amb 
Ucraïna
La vila ha acollit una concentració ciutadana i dues recollides d’aliments i 
material sanitari per al poble ucraïnès

Des de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, es condem-
na l’escalada de violència a 
Ucraïna, es rebutja la guerra 
i es demana una solució 
pacífica i no-violenta al con-
flicte. En aquest sentit, el 
passat dimarts 1 de març, a 
les 19 hores, es va realitzar 
una concentració ciutadana 
davant del consistori en el 
marc de la convocatòria del 
municipalisme català en de-
fensa de la pau i en suport al 
poble ucraïnès.

Així mateix, l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va posar 
en marxa dues campanyes 
humanitàries, que van mos-
trar, un cop més, el vessant 
més solidari, col·laboratiu 
i empàtic del poble. La pri-
mera es va portar a terme 
a principis del mes de març 
quan es van recollir aliments 
i material sanitari. La segona 
va ser a principis del mes de 
maig i es va posar el focus 

El municipi acull una nova edició 
dels cursos de català
A través d’exercicis, activitats i dinàmiques, la iniciativa ha ajudat 
nous alumnes a parlar i escriure en llengua catalana

Després de Setmana 
Santa, l’Àrea d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, 
va posar en marxa una nova 
edició dels cursos de català. 
Els dimecres, a la Sala Cul-
tural de l’Ajuntament, la 
Marta del Castillo ha con-
duït les sessions, pensades 
per a persones residents 
del municipi que volien 
aprendre a parlar amb fluï-
desa i correcció i a escriure 

en la recollida de mate-
rial sanitari. De la mateixa 
manera, des del consistori, 
es va animar a la ciutadania a 
col·laborar econòmicament 
amb els comptes del Fons 
Català de Cooperació al 
Desenvolupament, que van 
permetre comprar els pro-
ductes necessaris sobre el 
terreny i ajudar a l’economia 
local dels països de la zona.

La situació va mostrar 
el vessant més solidari, 
col·laboratiu i empàtic 
del municipi

ACTUALITAT: ACCIÓ SOCIAL

adequadament en llengua 
catalana. Enguany, la pro-
posta formativa ha comptat 
amb la participació de perso-
nes nascudes a països com 
Marroc, Ucraïna, Uruguai o 
Anglaterra, que han valorat 
molt positivament la possi-
bilitat d’aprendre català al 
poble mitjançant dinàmi-
ques, activitats i exercicis. A 
finals del mes de juny, el grup 
va organitzar un berenar per 
a acomiadar el curs fins al 
mes de setembre.
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ACTUALITAT: ACCIÓ SOCIAL

Finalitza la quarta edició del projecte 
d’educació emocional amb cavalls
Aquest curs, vuit alumnes de l’Escola Sagrada Família han pogut treballar l’autoconeixement 
i la identificació de les pròpies emocions de la mà d’aquesta engrescadora iniciativa

Amb la voluntat de po-
tenciar el creixement 
personal i social d’infants, 
d’adolescents i de les 
seves famílies i millorar la 
qualitat de vida de les per-
sones del poble, aquest 
curs, l’Àrea d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac, amb la col·laboració 
de l’Escola Sagrada Família i 
de l’entitat Horseway, ha 
impulsat una nova edició del 
projecte d’educació emocio-
nal amb cavalls.

Enguany, s’ha portat a 
terme la quarta edició de 
la iniciativa, on vuit nens i 

ACTUALITAT: DONA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Caldes d’Estrac es mobilitza 
contra la LGTBIfòbia
Durant el mes de juny, diverses propostes han treballat la prevenció, la detecció i la intervenció davant de 
les violències LGTBIfòbiques amb infants i joves del municipi

En el marc del Dia Interna-
cional contra la LGTBIfòbia, 
l’alumnat de 6è de Primària 
de l’Escola Sagrada Família 
va realitzar el taller ‘I què 
en podem fer?’ a càrrec 
de l’Observatori Contra 
l’Homofòbia i de la mà de 
l’Àrea de Dona i Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac i de la 
Diputació de Barcelona, que 
per motius organitzatius 
es va fer a principis de juny 
a l’Escola Sagrada Famí-
lia. Durant la sessió, es va 
sensibilitzar al voltant de la 
LGTBIfòbia, donant eines 
per a la seva prevenció, de-
tecció i intervenció a través 
d’una metodologia participa-
tiva, dinàmica i interactiva. 
Alguns dels aspectes que es 
van abordar van ser la di-
versitat sexual més enllà de 
la normativitat, els estereo-
tips i els estigmes, així com 

les violències de gènere i 
LGTBIfòbiques.

Unes setmanes després, 
el municipi va celebrar el 
Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI+. En aquest sentit, 
el passat dimarts 28 de 
juny, l’Espai Jove va aco-
llir un berenar a càrrec de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i un contacontes in-
fantil de la mà d’Eva Montero 
Calm i Aleidis Vila Rodríguez, 
on mitjançant lectures in-
clusives es va visualitzar la 
diversitat sexual i les diver-
ses formes d’estimar. Tot 
seguit, el passat dijous 30 
de juny, l’Espai Jove va or-
ganitzar un taller de pintura 
dels bancs de la terrassa de 
l’espai municipal sota el títol 
‘Orgull Jove, donem color a 
les diversitats sexuals’.

El contacte amb els 
cavalls ha permès 
observar la manera de 
ser i de relacionar-se 
dels infants caldencs

nenes de l’Escola Sagrada 
Família han pogut formar 
part del projecte treba-
llant l’autoconeixement i la 
identificació de les pròpies 
emocions. En concret, el 
contacte amb els cavalls ha 
permès observar la manera 
de ser i de relacionar-se dels 
infants caldencs. En aquesta 
línia, la reeixida iniciativa ha 
posat el focus en el desenvo-
lupament de la intel·ligència 
emocional dels petits i de 
les petites i els hi ha donat 
eines i recursos per a créi-
xer personalment i millorar 
les relacions amb els altres i 
amb l’entorn.
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ACTUALITAT: DONA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

El municipi acull diverses 
propostes amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones

Caldes d’Estrac celebra el Dia Mundial de la 
Diversitat Cultural
L’Ajuntament ha organitzat un contacontes infantil a la Biblioteca Can Milans a càrrec de Georgina de Yebra i un vermut 
musical a la Pèrgola de Can Muntanyà de la mà de Sandunguera

Una passejada de dones, la lectura del manifest, un taller de defensa personal i un berenar intercultural 
han estat les activitats programades a Caldes d’Estrac

El passat mes de març, 
l’Àrea de Dona i Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, amb la 
col·laboració de les àrees 
d’Acció Social, Cultura, Gent 
Gran, Joventut i Turisme, 
va programar diverses pro-
postes amb motiu del Dia 
Internacional de les Dones.

Les primeres activitats es 
van organitzar el dimarts 8 
de març. Al matí, una dot-
zena de veïnes van gaudir 
d’una passejada de dones, 
que va recórrer alguns dels 
principals racons del munici-
pi a ritme de la recentment 
estrenada gimcana turística 
digital. En acabar la passeja-

da, l’Ajuntament va convidar 
a les assistents a cafè i els hi 
va lliurar un obsequi. 

A la tarda, es va fer la lec-
tura del manifest a la Plaça 
de la Vila. L’acte va comptar 
amb la presència de l’alcalde 
Òscar Baró, dels regidors 
Joan Baró, Laura Aloy, 
Freddy Freixas i Miquel Gon-
zález i d’una desena de veïns 
i veïnes de Caldes d’Estrac.

Les activitats van conti-
nuar el dijous 10 de març 
amb un taller de defensa 
personal a l’Espai Jove. Una 
desena de joves van partici-
par en la dinàmica impartida 
per l’entitat caldenca Aikido 
Estrac. Finalment, el diu-

El passat dissabte 21 de 
maig, es va commemorar 
el Dia Mundial de la Diversi-
tat Cultural per al Diàleg i el 
Desenvolupament, declarat 
per l’Assemblea General de 
l’Organització de les Nacions 
Unides a principis de segle 
amb l’objectiu de superar la 
divisió entre les cultures en 
favor de la pau i de la ger-
manor. Les Nacions Unides 
van afirmar que la diversitat 
cultural era una força motriu 
del desenvolupament, no 
només pel que feia al crei-
xement econòmic, sinó com 
a mitjà per a gaudir d’una 
vida intel·lectual, afectiva, 

moral i espiritual enriquido-
ra. En aquesta línia, segons 
les darreres dades del padró 
municipal, actualment, a 
Caldes d’Estrac, hi conviuen 
63 nacionalitats diferents.

En aquest marc, les 
àrees de Dona i Polítiques 
d’Igualtat, Acció Social i 
Cultura de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac van impulsar 
dues activitats. La primera 
va ser el passat divendres 
20 de maig, a les 18 hores, 
a la Biblioteca Can Milans. 
L’equipament municipal va 
acollir el contacontes infan-
til ‘Contes d’arreu del món’ 
a càrrec de Georgina de 

Yebra. L’endemà, dissabte 
21 de maig, a les 12 hores, el 
consistori caldenc va orga-
nitzar un vermut musical a 
la Pèrgola de Can Muntanyà. 

menge 13 de març, es va 
organitzar un berenar inter-
cultural de dones a l’Espai 
Jove. L’acte va comptar 
amb una quarantena de cal-
denques i es va convertir en 
un bonic espai de trobada, 
coneixença i sororitat. En el 
marc del Dia Internacional 
de les Dones, el consistori 
també va programar la xe-
rrada ‘Ser dona no sempre 
és ser mare’ a càrrec de la 
psicòloga Norma Isern. El 
col·loqui, previst inicialment 
pel dimarts 8 de març, es va 
fer el dissabte 30 d’abril a 
l’Espai Jove del municipi.

El grup de rumba barceloní 
Sandunguera va interpretar 
divertides cançons i es va 
oferir un petit refrigeri.
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l’adopció d’hàbits saludables 
i en la millora del benestar 
físic i emocional. Les per-
sones interessades poden 
apuntar-se presencialment 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania de l’Ajuntament o a 
través d’un formulari en línia 
al web municipal.

ACTUALITAT: GENT GRAN

Continuen les 
passejades per a la 
gent gran

Petits i grans, a la 
recerca dels ous de 
Pasqua amagats!

Es reprèn el taller de 
gimnàstica conscient

La proposta, que actualment s’ofereix els dimarts de 9.30 
a 10.30 hores, esdevé un espai de trobada on parlar, riure i 
compartir amb la companyia de la tècnica municipal

Des de l’Ajuntament, s’agraeix l’alegria, la creativitat i la 
implicació de les persones voluntàries de la Creu Roja

Setmanalment, la iniciativa busca promoure l’adopció 
d’hàbits saludables i la millora del benestar físic i emocional 
de les persones majors de 60 anys del municipi

Amb la voluntat de com-
batre la calor i les altes 
temperatures, l’Àrea de 
Gent Gran de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va 
avançar l’horari de les pas-
se-jades per a la gent gran. 
Així doncs, des de mitjans 
del mes de maig, la proposta 
s’ofereix els dimarts, de 9.30 
a 10.30 hores. L’objectiu de 
la iniciativa, pensada per a 
persones majors de 60 anys, 
és fer front a la solitud de 
la gent gran i fomentar els 
hàbits saludables. A més 
de passejar pel poble, des-
cobrir nous racons i gaudir 
de les vistes de la vila amb 

El passat mes d’abril, 
l’Àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i la Creu Roja 
de Caldes d’Estrac van 
programar una nova acti-
vitat intergeneracional al 
municipi. Aquest cop, la Sala 
Cultural de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac es va con-
vertir en una bonica granja, 
on una quinzena d’infants, 
nens i nenes de dos a cinc 
anys, i les seves famílies es 
van endinsar en una diverti-
da recerca d’uns enigmàtics 
ous de Pasqua amagats. 
Prèviament, les persones vo-

El passat dijous 17 de març, 
va tornar el taller de gim-
nàstica conscient a la Sala 
Cultural de l’Ajuntament. 
L’Àrea de Gent Gran de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va recuperar la 
iniciativa de la mà de Jon 
Ayúcar. La proposta, que 
s’imparteix setmanalment 
els dijous, entre les 9.30 
hores i les 11.30 hores, tre-
balla amb les persones 
majors de 60 anys del mu-
nicipi exercicis corporals 
per a mantenir l’agilitat 
motriu i la musculatura, per 
a fer estiraments i per a 
sentir-se millor. En essèn-
cia, l’activitat incideix en 

luntàries de la Creu Roja de 
Caldes d’Estrac van pintar 
diversos ous de Pasqua, que 
van ser col·locats estratègi-
cament a diferents racons 
de l’espai municipal, i van ela-
borar els diferents elements 
d’una granja: animals, flors, 
plantes, tanques i cistells. 
Des del consistori caldenc, 
s’agraeix l’alegria, la creativi-
tat i la implicació de la gent 
gran del municipi, així com la 
participació dels infants i de 
les seves famílies.

La proposta treballa 
exercicis corporals per 
a mantenir l’agilitat 
motriu i la 
musculatura

La iniciativa vol fer 
front a la solitud de la 
gent gran i fomentar els 
hàbits saludables

la companyia de la tècni-
ca municipal, la proposta 
permet compartir, riure i 
parlar sobre diversos temes 
d’interès. Per a participar-
hi, cal apuntar-se a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac o a través d’un for-
mulari en línia al web municipal.
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ACTUALITAT: GENT GRAN

En marxa noves activitats 
intergeneracionals a Caldes d’Estrac
Durant les properes setmanes, s’organitzaran diferents trobades per a dinar i fer treballs manuals amb 
l’objectiu que els joves i les persones grans comparteixin divertides estones

Les àrees de Gent Gran i 
Joventut de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac han posat 
en marxa dues noves activi-
tats intergeneracionals. La 
primera proposta està pen-
sada per a persones majors 
de 60 anys i adolescents que 
acostumen a dinar sense 
companyia. L’últim dilluns de 
cada mes, des de les àrees 
de Joventut i Gent Gran de 
l’Ajuntament, es convida a 
venir a l’Espai Jove de 13.30 
a 15.30 hores i dinar con-
juntament. Les persones 
que hi assisteixin hauran de 
portar la seva carmanyo-
la i posteriorment s’oferirà 
gratuïtament un cafè. Per a 
participar-hi, cal apuntar-se 
a través d’un formulari en 
línia, escrivint al correu elec-
trònic oac@caldetes.cat o 
trucant al telèfon de la Ofici-
na d’Atenció a la Ciutadania 
93 791 00 05.

La segona proposta posa 
el focus en els treballs ma-
nuals i anima a adolescents 
i persones grans a compar-

tir les seves aficions. Des del 
passat dimecres 25 de maig, 
d’11 a 12.30 hores, l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac 
s’ha convertit en un punt de 
trobada per a intercanviar 
coneixements, converses 
i passatemps. Durant les 
darreres setmanes, s’han 
cosit els tovallons dels nous 
infants de P3 de l’Escola Sa-
grada Família i properament, 
es començaran a confeccio-
nar mantes i altres materials 
per a donar a una entitat que 
coordina cases d’acollida 
d’infants. Per a participar-hi, 
cal apuntar-se a través d’un 
formulari en línia, escrivint al 
correu oac@caldetes.cat o 
trucant al 93 791 00 05.

Les persones 
interessades poden 
apuntar-se escrivint 
a oac@caldetes.cat o 
trucant al 93 791 00 05

Comença la nova temporada dels banys 
adaptats a Caldes d’Estrac
Les persones interessades a gaudir del reeixit servei, que ofereix l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament i la Creu Roja de 
Caldes d’Estrac, poden trucar al telèfon 93 791 15 42

El passat dilluns 4 de juliol, 
l’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament i la Creu Roja 
de Caldes d’Estrac van posar 
en marxa, per cinquè any 
consecutiu, una nova tem-
porada dels banys adaptats. 
Dissenyada per a persones 
amb dificultats de mobilitat, 
la iniciativa s’ofereix de di-
lluns a divendres, des de les 
10 fins a les 18 hores. 

A més, com des de fa un 
parell d’anys, la proposta es 
complementa amb un servei 
de desplaçament fins a la 
platja per a aquelles perso-
nes que no tenen vehicle o no 
tenen manera de desplaçar-
se els dilluns, els dimecres i 
els divendres. Les persones 
interessades poden trucar 

al telèfon 93 791 15 42. Per 
tal de coordinar-lo correcta-
ment, s’ha de demanar cita 
prèvia obligatòriament.

Un any més, es compta 
amb dues modalitats. La 

primera opció és que els 
mateixos familiars portin 
a terme l’activitat, super-
visats per un membre de 
l’equip de la Creu Roja de 
Caldes d’Estrac, i la segona 

opció és que ho faci direc-
tament l’equip de voluntaris 
i voluntàries de l’entitat cal-
denca. En aquest darrer cas, 
els familiars han de signar 
un document donant el seu 
consentiment.

Per a més informació, es 
pot contactar amb l’equip 
de l’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament o apropar-se 
a la caseta de la platja de la 
Creu Roja de Caldes d’Estrac.

Els banys adaptats 
s’organitzen de 
dilluns a divendres, 
de 10 a 18 hores
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Durant els darrers mesos, 
l’Espai Jove de Caldes 
d’Estrac ha acollit moltes 
propostes amb la voluntat 
d’oferir una programació 
engrescadora, dinàmica i di-
versa al jovent. En concret, 
al març, l’equipament mu-
nicipal va sumar-se al Dia 
Internacional de les Dones 
amb un taller de defensa 
personal de la mà de l’entitat 
caldenca Aikido Estrac. 

Tot seguit, es va dinamit-
zar un curs de teatre amb 
Cirerer Teatret i el suport 
de l’entitat Plataforma per 
la Llengua. L’objectiu era fo-
mentar l’ús del català entre 
les persones joves a través 
d’unes divertides sessions 
que van permetre treure 
les vergonyes, riure, sortir 
de la zona de confort, jugar, 
aprendre a comunicar-se i 
sobretot normalitzar l’ús del 
català d’una manera total-
ment espontània i natural. 
No obstant això, la manca 
de persones assistents su-
ficients no va permetre 
completar les sis sessions 
programades del curs.

L’abril va omplir de sabors 
i olors l’Espai Jove de Caldes 
d’Estrac. A principis de mes, 
el jovent caldenc va llepar-se 
els dits amb un taller de cuina 
italiana, on els nois i les noies 
van aprendre a preparar 
saboroses receptes. A conti-
nuació, en el marc de la Diada 
de Sant Jordi, tres noies 
caldenques van participar 
en la iniciativa intergenera-
cional ‘Lectura en Veu Alta: 
Paraules sentides per Sant 
Jordi’. L’Àrea de Gent Gran 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, l’Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat 
(Casal d’Avis), la Biblioteca 
Can Milans i l’Espai Jove de 
Caldes d’Estrac van impulsar 

ACTUALITAT: JOVENTUT

L’Espai Jove de Caldes d’Estrac 
dinamitza activitats per a tots els gustos
A finals d’estiu, arribarà la Festa Major de Caldes d’Estrac i amb ella, una nova edició de la Nit Jove, una 
proposta divertida i festiva per a acomiadar una de les millors èpoques de l’any

En el marc del Dia 
Internacional de les 
Dones, es va organitzar 
un taller de defensa 
personal de la mà de 
l’entitat caldenca 
Aikido Estrac

L’Espai Jove de Caldes 
d’Estrac obre de dime-
cres a dissabte de 17 a 
20 hores i disposa d’un 
espai d’estudi, una zona 
d’ordinadors, una sala de 
jocs, un espai de trobada 
i una magnífica terrassa 
perquè el jovent de 12 a 
29 anys en faci ús.

També, hi ha un plafó 
informatiu amb tríptics, 
guies i recursos de temes 
relacionats amb les per-
sones joves. Així mateix, 
es realitzen assessora-
ments sobre qüestions 
que puguin ser d’interès 
com oferta acadèmica, 
món laboral, sexualitat o 
habitatge. Per últim, es 
recorda que l’equipament 
resta obert a les propos-
tes d’activitats i de tallers 
del jovent caldenc.

l’activitat, que va consistir 
a realitzar lectures de dife-
rents gèneres literaris a les 
tres residències del municipi. 
A finals de mes, el jazz va fer 
vibrar l’equipament munici-
pal del jovent a través d’un 
taller de dansa.

Malauradament, el mes 
de maig va començar amb 
l’ajornament de dues activi-
tats, la presentació del llibre  
‘Bullying: ¿Qué he hecho yo 
para merecer esto?’ del jove 
caldenc Andy Fuentes Bout-
chakourt, que s’emmarcava 
en el Dia Internacional contra 
l’Assetjament Escolar, i del 
taller de percussió de la mà 
dels Diables d’Estrac, que es 
preveu tornar-lo a progra-
mar després de l’estiu. 

A mitjans de mes, l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac va 
inaugurar l’edició de pri-
mavera del popular torneig 
de tennis taula. El jovent va 
passar una tarda molt emo-
cionant, lluitant cada partit 
al màxim i gaudint dels dife-
rents enfrontaments. Les 
tres primeres persones clas-
sificades es van emportar les 
samarretes i la dessuadora 
de l’Espai Jove i dos sopars 
i un berenar a l’establiment 
caldenc Soletico. També, 
durant el mes de maig, es va 
commemorar el Dia Interna-
cional contra la LGTBIfòbia 
i es va programar el taller ‘I 
què en podem fer?’ a càrrec 
de l’Observatori Contra 
l’Homofòbia i de la mà de 
l’Àrea de Dona i Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac i de la 
Diputació de Barcelona, que 
per motius organitzatius es 
va fer a principis de juny a 
l’Escola Sagrada Família.

De la mateixa manera, el 
mes de juny va portar un 
nou torneig de FIFA, amb 
premis per a les tres prime-
res persones classificades, 
i la commemoració del Dia 
Internacional de l’Orgull 
LGTBI+. En concret, es va 
organitzar un taller de pintu-
ra dels bancs de la terrassa 
de l’equipament sota el títol 
‘Orgull Jove, donem color 
a les diversitats sexuals’. 
Així mateix, a finals de mes, 
l’Espai Jove va participar 
en els actes de rebuda de la 
Flama del Canigó i d’encesa 
de la foguera de Sant Joan.

I a l’estiu, moltes 
més propostes!

Durant els mesos de juliol i 
agost, l’Espai Jove de Caldes 
d’Estrac apostarà especial-
ment per les activitats a 
l’aire lliure. En aquest sentit, 
es preveu impulsar dues 
noves propostes al mar, des-
prés de la gran acollida de 
l’estiu passat. Així mateix, hi 
haurà un nou taller de dansa, 
un nou taller de cuina, nous 
torneigs de futbolí i de tennis 
taula, treballs manuals, jocs 
de taula i jocs d’aigua. Fi-
nalment, a finals d’estiu, 
arribarà la reeixida Festa 
Major de Caldes d’Estrac i 
amb ella, la Nit Jove 2022, 
una proposta divertida i fes-
tiva per a acomiadar una de 
les millors èpoques de l’any.

Es va impular un taller 
de pintura dels bancs de 
la terrassa amb motiu 
del Dia Internacional de 
l’Orgull LGTBI
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ACTUALITAT: ENSENYAMENT

La nova exposició del projecte Petits 
Grans Artistes fa vibrar la Fundació Palau
Del 3 al 19 de juny, la mostra ‘Els invertebrats i el seu hàbitat’, impulsada per l’alumnat de l’Escola Sagrada 
Família, ha omplert de colors i formes la Sala Artigues de la Fundació Palau

El passat divendres 3 de 
juny, la Fundació Palau va 
acollir la presentació ofi-
cial de la nova exposició del 
projecte Petits Grans Ar-
tistes. Enguany, la reeixida 
iniciativa ha arribat a la seva 
sisena edició i ha posat el 
focus en els invertebrats i 
el seu hàbitat. Novament, 
l’alumnat de 5è de Primària 
de l’Escola Sagrada Família 
ha impulsat la mostra amb la 
col·laboració del professorat 
del centre educatiu i amb el 
suport de la Fundació Palau i 
de l’Ajuntament.

Així doncs, durant el curs 
escolar, l’alumnat de 5è de 
Primària de l’Escola Sagra-
da Família ha realitzat una 
formació per a conèixer els 

passos per a muntar una 
exposició: comissariat, dis-
seny, màrqueting i promoció, 
transport i muntatge, vi-
sites guiades i el treball de 
l’artista. També, els nens i 
les nenes han visitat nom-
broses vegades la Fundació 
Palau i han assistit a diverses 
sessions d’assessorament 
per part de professionals. En 
aquest sentit, com a nove-
tat, el projecte ha comptat 
amb la implicació dels artis-
tes Sylvie Bussières, Carlos 
Bunga i Sílvia Sant Funk, 
professionals de diferents 
disciplines que han treba-
llat directament amb els 
infants i han acostat el seu 
art i els seus coneixements a 
l’alumnat.  En concret, de la 

mà de l’artista Carlos Bunga, 
els nens i les nenes han 
instal·lat una obra col·lectiva 
a la Plaça de l’Ajuntament 
i amb la coreògrafa Sílvia 
Sant Funk, han creat una 
performance. En essència, 
l’exposició ‘Els invertebrats 
i el seu hàbitat’ ha presen-
tat obres molt creatives, 
plenes de colors i de formes. 
La mostra, que ha recollit 
alguns dels treballs realit-
zats durant el curs escolar 
en els tallers d’art per tot 
l’alumnat del centre educa-
tiu, es va poder visitar de 
manera gratuïta a la Sala Ar-
tigues de la Fundació Palau 

fins al passat diumenge 19 
de juny. Entre les nombro-
ses persones que han gaudit 
de l’exposició, cal desta-
car la visita del meteoròleg 
Francesc Mauri, qui, en el 
marc de la bio-fira Aqua 
Calida de Caldes d’Estrac, 
el passat dissabte 4 de juny, 
va apropar-se a la Fundació 
Palau per a veure la mostra 
acompanyat de l’alumnat 
de l’Escola Sagrada Família. 
Mauri va elogiar la iniciativa 
caldenca i va aplaudir els fan-
tàstics resultats.

L’Escola Sagrada Família impulsa 
dues xerrades per a les famílies
El centre ha organitzat una primera trobada sobre l’assetjament 
escolar i una segona sessió sobre la gestió del conflicte

En el marc del programa 
#aquiproubullying, l’Escola 
Sagrada Família, amb el 
suport de l’AMPA del centre 
educatiu i de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, va im-
pulsar el passat mes de 
març una primera xerra-
da per a definir, detectar i 
prevenir l’assetjament es-
colar. Impartida per Naiara 
Ibarrola i Xavi Martín, mare 
i pare d’infants de l’escola 
caldenca, la sessió estava 
dissenyada especialment 
per a les famílies calden-
ques. Tot seguit, el passat 
mes de maig, el centre edu-
catiu caldenc va organitzar 
una segona xerrada sobre la 

gestió del conflicte. Durant 
la trobada, es van abordar 
tècniques i habilitats socials, 
emocionals i comunicati-
ves, així com aspectes clau 
com el diàleg, la convivència, 
l’acompanyament o la con-
fiança que s’ha d’establir 
amb els nens i les nenes.

Les dues xerrades, que 
van tenir una bona aco-
llida entre les famílies 
caldenques, formen part 
del programa #aquiprou-
bullying de la Generalitat de 
Catalunya, que posa a l’abast 
dels centres educatius la 
formació, les estratègies i 
els recursos necessaris per 
a elaborar un projecte de 

prevenció, detecció i inter-
venció davant l’assetjament 
escolar. La iniciativa con-
templa la participació de 
tota la comunitat escolar i 
especialment la implicació 
de l’alumnat, qui actua com 
observador i agent actiu i 
es compromet amb la lluita 
contra l’assetjament esco-

lar alhora que adquireix les 
actituds i els valors propis 
de la competència social i 
ciutadana.
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experiments van ser algunes 
de les propostes que van fer 
passar grans estones als in-
fants que van participar en 
la darrera edició. Enguany, el 
casal d’estiu de l’Escola Sa-
grada Família amaga noves 
sorpreses. En aquest sentit, 
totes les activitats estan 
adaptades als diferents 
grups d’edat per tal d’oferir 
un espai d’oci i aprenentatge 
segur i divertit.

ACTUALITAT: ENSENYAMENT

L’AMPA de l’Escola Sa-
grada Família i l’empresa 
Lleure 3D, amb el suport 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, han posat en 
marxa una nova edició del 
casal d’estiu. El passat di-
lluns 27 de juny, es va donar 
el tret de sortida a la popu-
lar iniciativa, que s’allargarà 
fins al pròxim divendres 29 
de juliol. Com sempre, des 
del centre educatiu, es re-
comana portar roba i calçat 
còmode per a cada activitat 
i gorra per a les sortides, 
així com crema solar posada 
a casa. També, s’aconsella 
portar cada dia a la motxilla 
banyador, tovallola, roba de 
recanvi i crema solar. Jocs 
d’aigua, hort urbà, taller de 
batuts, iniciació al teatre, 
contacontes o sorprenents 

L’Escola Sagrada Família viu una nova 
edició del casal d’estiu
Fins al pròxim divendres 29 de juliol, els infants caldencs gaudiran de moltes activitats, divertides i 
engrescadores, adaptades als diferents grups d’edat

El centre educatiu 
recomana portar roba 
i calçat còmode per a 
cada activitat i gorra 
per a les sortides així 
com crema solar 
posada a casa

ACTUALITAT: ESPORTS

Prop de 400 persones participen en la 32a Cursa 
Popular de Caldes d’Estrac 3 Viles
Els corredors locals Joan Vázquez Bellatriu i Mireia Carbó Grau han estat els dos primers esportistes de 
Caldes d’Estrac en arribar a la línia de meta

El recorregut, de 
deu quilòmetres de 
distància, va vorejar 
el front marítim i va 
passar per alguns dels 
principals carrers de 
Caldes d’Estrac

A mitjans del passat mes 
d’abril, Caldes d’Estrac va 
acollir la 32a Cursa Popular 
de Caldes d’Estrac 3 Viles, 
després d’una aturada obli-
gada a causa de l’emergència 
sanitària derivada de la 
Covid-19. Un total de 396 
persones van sumar-se al 

popular esdeveniment es-
portiu organitzat per l’Àrea 
d’Esports de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, amb 
el suport de Gesport i 
dels consistoris de Sant 
Andreu de Llavaneres i Sant 
Vicenç de Montalt. Des de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, es celebra la gran 
acollida ciutadana i el bon 
desenvolupament de la cursa 
popular, així com es felicita 
les persones guanyadores i 
s’agraeix la col·laboració dels 
agents locals, de les perso-
nes voluntàries, de la brigada 
municipal i dels equips tèc-
nics i administratius dels 
tres consistoris. 

En essència, la 32a Cursa 
Popular de Caldes d’Estrac 
3 Viles va començar a les 9 
hores al Passeig dels Angle-
sos, davant de l’Hotel Colón, 
i va finalitzar a l’Esplanada 
de Can Muntanyà, una hora 
i mitja després del tret de 
sortida. El recorregut, de 

deu quilòmetres de dis-
tància, va vorejar el front 
marítim i va passar per 
alguns dels principals car-
rers de Caldes d’Estrac, així 
com per Sant Andreu de 
Llavaneres i Sant Vicenç de 
Montalt. Com a novetat, els 
Diables d’Estrac van afegir-
se a la celebració popular 
amenitzant la prova esporti-
va. Pel que fa a la classificació 
local, Joan Vázquez Bellatriu 
va ser el primer esportista 
home de Caldes d’Estrac 
en arribar a la línia de meta 
amb un temps de 43 minuts i 
47 segons i va ocupar la 66a 
posició de la classificació ge-
neral i Mireia Carbó Grau 
va ser la primera esportista 
dona de Caldes d’Estrac en 
arribar a la línia de meta amb 
un temps de 58 minuts i 51 
segons i va ocupar la 268a 
posició de la classificació ge-
neral de la cursa. 
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La caldenca Carla Escrich 
va triomfar en el Campionat 
de Catalunya 2022, que es 
va celebrar a principis del 
mes de juny a Rubí. Després 
d’una competició plena de 
nervis i d’emocions, Escrich 
va aconseguir la primera po-
sició en la categoria sènior, 
revalidant el títol aconseguit 
l’any anterior i enduent-se 
novament la medalla d’or 
amb una valoració final de 
181,31 punts.

Prèviament, a principis del 
mes de maig, Caldes d’Estrac 
va ser el municipi escollit per 
la Federació Catalana de Pa-

tinatge Artístic per a acollir 
el campionat territorial de 
Barcelona de les categories 
júnior i sènior. Un total de 
66 patinadors i patinadores 
de diferents municipis de la 
demarcació de Barcelona 
es van trobar a la vila per a 
viure una de les competi-

cions més esperades. Les 
caldenques Júlia Enrique, 
Jana Vinardell i Carla Es-
crich hi van participar, fent 
una fantàstica representa-
ció del Club de Patinatge 
Artístic de Caldes d’Estrac 
i del municipi. En concret, 
la medallista mundial Carla 

ACTUALITAT: ESPORTS

Carla Escrich guanya el Campionat 
de Catalunya 2022
A principis del mes de maig, Caldes d’Estrac va acollir el campionat territorial de Barcelona, 
que va comptar amb la participació de Júlia Enrique, Jana Vinardell i Carla Escrich

ACTUALITAT: CULTURA

Es lliuren els premis de la fase local de 
la 39a Mostra Literària del Maresme
Les persones guardonades representaran el municipi a la fase comarcal de la 39a Mostra Literària del 
Maresme, que organitzarà properament el Consell Comarcal del Maresme

El passat dissabte 28 
de maig, la Sala Cultural 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va acollir l’acte 
de lliurament dels premis 
de la trenta-novena edició 

de la Mostra Literària del 
Maresme. L’alcalde Òscar 
Baró i el regidor de Cultura, 
David Salvà, van entregar 
els guardons de la fase local 
del reeixit certamen i van 

Escrich va aconseguir la pri-
mera posició en la categoria 
sènior, superant la medallis-
ta mundial Clàudia Aguado i 
obtenint una plaça al Cam-
pionat de Catalunya. 

Pel que fa a la categoria 
júnior, la Júlia Enrique va 
fer-se amb la quarta posi-
ció i va obtenir una plaça al 
Campionat de Catalunya i la 
Jana Vinardell va aconseguir 
la vint-i-sisena posició en el 
seu primer any competint en 
la categoria.

Un total de 66 
patinadors i patinadores 
de diferents municipis 
de la demarcació de 
Barcelona es van trobar 
a Caldes d’Estrac

lliurar diferents obsequis a 
les persones premiades. En-
guany, com a novetat, es van 
llegir els treballs en públic. 
Des de l’Ajuntament, es feli-
cita novament les persones 
guardonades per la qualitat 
de les seves obres i se’ls hi 
desitja molta sort en la fase 
comarcal del certamen, que 
organitzarà properament 
el Consell Comarcal del Ma-
resme. Així mateix, s’agraeix 
la col·laboració del jurat 
popular i s’anima, sobre-
tot a les persones adultes, 
a participar l’any vinent en 
la quarantena edició de la 
Mostra Literària, després 
de detectar una disminució 
de la participació del públic 
adult. En el marc de la ce-
lebració literària, el passat 
divendres 27 de maig, es va 
organitzar a la Sala Cultural 

de l’Ajuntament el taller ‘El 
cantar de la poesia’ de la mà 
de la Biblioteca Can Milans, 
on petits i grans van explorar 
el vincle entre la música i la 
poesia amb l’Eduard Costa.

Des de l’Ajuntament, es 
felicita novament a les 
persones guardonades 
per la qualitat de les 
seves obres i se’ls hi 
desitja molta sort en 
la fase comarcal del 
certamen
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ACTUALITAT: CULTURA

La Fundació Palau inaugura 
l’exposició ‘Del Balís al Túnel’
Una cinquantena de persones han assistit a la presentació, que 
ha comptat amb la presència de quatre dels seus impulsors 
Núria Gifra, Lluís Grau, Maria Rosa Grau i Xavier Torrentó

El passat diumenge 24 
d’abril, la Fundació Palau 
va acollir la presentació de 
l’exposició ‘Del Balís al Túnel. 
Sant Vicenç de Montalt, 
Caldes d’Estrac i Arenys 
de Mar’. La inauguració va 
comptar amb la participació 
d’una cinquantena de per-
sones i amb la presència de 
l’alcalde Òscar Baró, la di-
rectora de la Fundació Palau, 
Anna Maluquer, i la Núria 
Gifra, el Lluís Grau, la Maria 
Rosa Grau i el Xavier To-
rrentó, part de l’equip que va 
tirar endavant el projecte. En 
concret, l’exposició va mos-
trar diversos dibuixos de la 
Núria Gifra sobre l’edificació, 
existent, desapareguda o 
projectada, a l’espai com-
près entre la via del tren i la 
costa i que abasta des de la 
Riera del Balís, a Sant Vicenç 
de Montalt, fins al túnel del 
tren a Arenys de Mar, pas-

El Festival 
Poesia i + 2022, 
una revolta plaent i 
reivindicativa de la 
paraula
El Petit de Cal Erill, Inspira, The Tyets, Xarim Aresté, 
b1n0 + Maria Sevilla, Tarta Relena, Verde Prato, Ariox o 
Sandra Monfort són alguns dels noms de la nova edició

Quins són els límits de la 
poesia? Fins on pot arribar 
l’expressió poètica i, sobre-
tot, fins on pot arribar el 
seu poder d’incidència en un 
món salvatge com el d’avui? 
Amb aquestes dues pregun-
tes, la Fundació Palau dona 
el tret de sortida a la nova 
edició del Festival Poesia i 
+, que en els darrers anys 
s’ha convertit en un dels 
festivals de poesia més im-
portants de Catalunya i 
en una cita ineludible de la 
creació contemporània al te-
rritori català. Canet de Mar, 
Sant Andreu de Llavaneres, 
Mataró, Sant Pol de Mar, 
Teià, Dosrius, Alella, Sant 
Vicenç de Montalt, Arenys 
de Mar i Caldes d’Estrac 
acullen recitals, concerts, 
exposicions i altres accions 
artístiques que exploren els 
límits de la poesia i el seu 
poder d’incidència en un món 
salvatge i convuls com l’actual.

La dissetena edició del 
festival proposa al públic su-
mar-se a una revolta plaent, 
que reivindica la força de la 
paraula, els espais on hi cap 
tothom, la dissidència i el 
compromís amb l’entorn 
i amb totes les vides. Mit-

jançant una programació 
actual, vinculada al territori, 
oberta i experimental, ins-
tintiva i intuïtiva, arrelada i 
lliure, el Festival Poesia i + 
2022 torna a apostar per una 
nova generació de poetes 
i d’artistes de l’escena 
musical independent, i es re-
inventa amb nous formats 
i propostes singulars que 
eixamplen el paisatge poètic, 
amb l’únic objectiu d’acostar 
la poesia a tots els mena de 
públics. Raquel Pena, Maria 
Callís, Pol Guasch, Anna Gas, 
Gonzalo Hermo, Antònia 
Vicens, Biel Mesquida, David 
Castillo, Rafael Vallbona, 
Chus Pato, Pascal Comelade 
+ Enric Casasses, El Petit de 
Cal Erill, Inspira, The Tyets, 
Xarim Aresté, b1n0 + Maria 
Sevilla, Tarta Relena, Verde 
Prato, Ariox o Sandra Mon-
fort són alguns dels noms de 
la nova edició del festival.

Caldes d’Estrac celebra el Dia 
Mundial de la Poesia
Un recital poètic i la inauguració de l’exposició ‘Re-aprendre’ 
de l’artista caldenc Àngel Maculet (Àngelidiable) han estat les 
principals propostes programades

El passat dissabte 19 de 
març, la Sala Cultural de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va acollir un reci-
tal poètic amb l’objectiu de 
posar de manifest la gran-
desa de les escriptores 
del Maresme. Sota el títol 
‘Quatre Llunes’, les escrip-
tores maresmenques Maria 
Català, Emília Illamola, Núria 
López i Montse Assens, 
amb l’acompanyament mu-
sical d’en Blai Masó, van 
recitar textos en prosa i 
poesia d’estils molt diferents 
i d’una gran qualitat artística. 
La proposta, impulsada per 
la Biblioteca Can Milans, amb 
el suport de l’Ajuntament, es 
va organitzar amb motiu del 
Dia Mundial de la Poesia.

En aquesta línia, la Fun-
dació Palau va impulsar la 
inauguració de l’exposició 
‘Re-aprendre’ de l’artista 
caldenc Àngel Maculet (Àn-
gelidiable). El dissabte 19 
de març, un centenar de 
persones van assistir a la 
presentació de la mostra 

que va sorgir fruit d’un 
ictus i d’una pandèmia. La 
recuperació de la malaltia, 
ignorant metges i normes 
establertes, i el confinament 
domiciliari a conseqüència 
de l’emergència sanitària 
van portar l’autor a fer tot 
allò que tenia por de perdre: 
escriure, pintar i comuni-
car. Amb l’exposició, que es 
va poder visitar fins al diu-
menge 17 d’abril, l’autor va 
mostrar tot allò que sentia al 
món i en especial el seu amor 
pel color, per les lletres i so-
bretot per la música.

La dissetena edició 
del festival proposa 
al públic sumar-se a 
una revolta plaent, que 
reinvindica la força 
de la paraula

sant per Caldes d’Estrac. La 
mostra també va presentar 
fotografies i plànols, així com 
textos de l’escriptor Josep 
Pla, informació aportada per 
Jordi Sellarés, i el material lo-
calitzat a l’Arxiu Nacional de 
Catalunya sobre projectes 
de l’arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch. L’exposició es va 
poder visitar fins al passat 
diumenge 22 de maig.
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ACTUALITAT: CULTURA

El municipi s’engalana amb motiu 
de la Diada de Sant Jordi
L’Esplanada de Can Muntanya va acollir una nova edició de la Fira d’Entitats, que va comptar amb una 
àmplia representació del ric teixit associatiu del poble

El passat dissabte 23 
d’abril, Caldes d’Estrac es 
va omplir de roses, de llibres 
i de vida. Tot i els fenòmens 
meteorològics que van pro-
tagonitzar la jornada arreu 
del territori català, el muni-
cipi va poder portar a terme 
la programació especial pre-
vista sense alteracions. A les 
10 hores, va arrencar la nova 
edició de la Fira d’Entitats 
a l’Esplanada de Can Mun-
tanyà, on els caldencs i les 
caldenques van poder conèi-
xer de primera mà el ric teixit 
associatiu del poble. Pel que 
fa a les activitats programa-
des, a les 11 hores, l’escenari 
de l’Esplanada de Can Mun-
tanyà va acollir una reeixida 
sessió de l’Hora del Conte 
de la mà de la Mercè Palay, 
qui va fer passar una gran 
estona als més menuts amb 
una selecció de contes pro-
tagonitzats per personatges 
tradicionals de la Diada de 
Sant Jordi. Tot seguit, hi va 
haver una gran exhibició de 
patinatge artístic del Club 
Patinatge Artístic Caldes 
d’Estrac i una sessió de 
micro obert a càrrec de la 
Fundació Palau. La colla in-
fantil dels Diables d’Estrac 
va ser l’encarregada de 
tancar la bonica celebració 
popular amb una engresca-

La Flama del Canigó il·lumina
Caldes d’Estrac
Centenars de voluntaris i equips de foc han distribuït la Flama del Canigó arreu dels Països Catalans 
seguint diverses rutes per tal d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan

Un any més, la Flama del 
Canigó va omplir de llum el 
municipi. El passat dijous 23 
de juny, a la Plaça de la Vila, es 
va fer la rebuda de la Flama 
del Canigó i la lectura del ma-
nifest. Unes hores després, 
a la Platja del Bassiot, es va 
fer l’encesa de la foguera 
de Sant Joan i la lectura del 
manifest. Les dues activi-
tats van estar organitzades 
per l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac, Òmnium Cultural, 
Flama del Canigó i el grup 
local de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana. Prèviament, 
la matinada del dimecres 
22 de juny al dijous 23 de 
juny, la Flama del Canigó es 
va renovar al cim d’aquesta 
muntanya del Pirineu català 
i centenars de voluntaris 
i equips de foc la van dis-
tribuir arreu dels Països 
Catalans seguint diverses 

dora actuació de lluïment, 
que va comptar amb la par-
ticipació de l’Astharoth.

L’endemà, diumenge 24 
d’abril, a les 11 hores, es va 
portar a terme la presenta-
ció del llibre ‘La sardana del 
segle XX’ a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament. En total, 
una vuitantena de persones 
van participar en l’acte, que 
va voler ser en essència un 
homenatge al mestre Mont 
i a la seva família. A conti-
nuació, l’Orfeó Parroquial 
El Delme de Sant Vicenç 
de Montalt, qui en el passat 
va tenir un fort lligam amb 
el mestre Mont, va inter-
pretar quatre precioses 
cançons a la Sala Cultural 
de l’Ajuntament. Finalment, 
la Cobla Contemporània i 
la Colla Creixent van oferir 
una exhibició i una ballada de 
sardanes a la Plaça de la Vila 
i l’Ajuntament va organit-
zar un vermut popular i va 
regalar les darreres copes 
de cava commemoratives. 
Prèviament, el divendres 
22 d’abril, es va portar a 
terme la iniciativa interge-
neracional ‘Lectura en Veu 
Alta: Paraules sentides per 
Sant Jordi’. L’Àrea de Gent 
Gran de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, l’Agrupació 
de Pensionistes i Tercera 

Edat (Casal d’Avis), la Bi-
blioteca Can Milans i l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac van 
impulsar l’activitat, que va 
consistir a realitzar lectures 
de diferents gèneres a les 
tres residències del municipi.

F
O

T
O

G
R

A
F

IA
: I

G
N

A
S

I R
A

V
E

N
T

Ó
S

rutes per tal d’encendre les 
fogueres de la nit de Sant 
Joan. Paral·lelament, el Club 
Nàutic Caldes d’Estrac i 
la Quadra del Mar, amb la 
col·laboració de Soletico i 
de de l’Ajuntament, van or-
ganitzar una celebració de 
la Revetlla de Sant Joan a la 
Platja de les Barques.
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Les recomanacions de
Can Milans

DESTAQUEM... La ploma

Un congrés d’astronàutica 
on els ponents s’enlliten. Un 
senyor que mira el diccionari 
enmig de la còpula per parlar 
amb propietat fins i tot en 
aquesta ocasió. Un altre que, 
en plena crisi immobiliària, 
lloga una habitació a canvi de 
sexe. Uns ginys sexuals que 
interactuen mitjançant el 

El taller està adreçat a tothom que, ja introduït 
en el món de la fotografia, vulgui ampliar els seus 
coneixements i deixar anar la seva creativitat. A 
les sessions, combinarem teoria amb pràctica i 
analitzarem les fotografies que hem anat fent amb 
les diferents tècniques. Cada persona participant 
haurà de portar la seva càmera, que pot ser reflex 
o compacta amb mode manual. Per a participar-hi, 
cal tenir coneixements bàsics de fotografia.

Inscripcions: al web municipal www.caldetes.cat o 
bé trucant a la biblioteca al telèfon 937 91 30 25.
Places limitades.

SUCAMULLA
Magí Camps

TALLER DE FOTOGRAFIA CREATIVA 
a càrrec de Relleu Cultural

LA XINESA

Novel·la
Univers Llibres, 2022

18, 20, 25 i 27 de juliol de 17:00h a 20:00h
Bibilioteca Can Milans i Exteriors de Caldes d’Estrac

La xinesa té els ulls estirats, formen dues amet-
lles fosques, on s’amaguen passadissos per on 
vols entrar i habitar el seu ventre. El gat que 
descansa on la noia d’Orient viu i menja, riera 
amunt, entre papallones, aromes, gerros i arbres 
des d’on plouen flors, em parla en somnis.

I a mi, tot i habitar el meu llit, adormida, se 
m’escapa el riure. Hi ha una aranya, que, de tant 
en tant, baixa del sostre i em roba els somnis 
bonics. Jo, que ja me la conec d’altres cops, sé 
perquè ho fa, perquè mai ha après a somiar i a 
estimar. Per això, jo li’n presto uns quants de tant 
en tant. M’ha explicat que dins seu ha crescut una 
boleta brillant màgica com una bala de joguina que 
li porta riures i bons moments, bons pensaments 
i positivitat. Diu que està descobrint l’amor i que 
cada cop la boleta es fa més gran i ella, més petita, 
com els seus nous amics i família. Ara cada cop em 
necessita menys.

Jo torno a pensar en els ulls d’ametlla, a quin 
viatge em portaran, quan baixi a través d’ells, com 
si d’un tobogan es tractés.

Coral Boix

wifi. Una versió de la Venta-
focs amb els pits en comptes 
dels peus... Amb els contes 
de ‘Sucamulla’, que tenen 
una unitat temàtica sexual 
i/o amorosa, el periodista i fi-
lòleg Magí Camps (Barcelona, 
1961) fa un debut sorprenent 
en la ficció. La veritat és que, 
amb un altre llenguatge, 
moltes de les històries sem-
blarien barroeres, mentre 
que el resultat final aquí és 
elegant. Com diu el mateix 
autor: “El llenguatge serveix 
per això, per amorosir. 

A través d’aquesta visió 
humorística de la llengua, 
pots parlar d’aquests temes 
sense que ens portem 
les mans al cap. El que 
s’etiqueta com a literatura 
eròtica sovint és pornogra-
fia, i aquests contes no ho 
són. De vegades, és més sexe 
oral, vull dir, de comentar-
ho, que altra cosa”.
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El passat dissabte 4 
de juny, a les 12 hores, 
l’alcalde Òscar Baró i el 
regidor de Promoció Econò-
mica, Comerç, Turisme i 
Termalisme de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, Freddy 
Freixas, van donar el tret de 
sortida a la quarta edició de 
la bio-fira Aqua Calida al Parc 
Joan Maragall. Enguany, 
Baró i Freixas van comptar 
amb la col·laboració del me-
teoròleg Francesc Mauri, 
qui va aplaudir la celebració 
d’iniciatives com la bio-fira 
Aqua Calida que posen el 
focus en la lluita contra el 
canvi climàtic, la protecció 
del planeta, la promoció dels 
hàbits saludables i l’aposta 
per la sostenibilitat.

Durant tot el cap de set-
mana, el Parc Joan Maragall 
de Caldes d’Estrac va ser es-
cenari de tallers d’elaboració 
de pa, de pasta de dents 
ecològica i d’aftersun d’aloe 
i urucum amb Noelia Narejo, 
sessions de ioga i de medita-

ció a càrrec d’Àgape i Jara, 
tastets de reflexologia, cup-
ping (ventoses), massatge 
terapèutic i acupuntura, de-
mostracions de kinesiologia, 
una xerrada a càrrec de la 
doctora en biologia i dietista 
integrativa Victòria Garcia 
Framis sota el títol ‘Greixos 
sí? Greixos no?’, activitats 

infantils i familiars relacio-
nades amb el foment de les 
bones pràctiques ambien-
tals i l’estalvi energètic com 
‘Pedala amb energia’ i ‘Hola 
Watty! Estalviem energia, 
salvem watts!’, actuacions 
musicals de Núria Grima Live 
Violin & DJ, DJ Carbo Under-
ground, DJ Henry Jones i 

Burruezo & Nur Camerata, 
una exhibició de percussió a 
càrrec dels Diables d’Estrac, 
mercat d’artesania, salut, 
termalisme i gastronomia 
amb els restauradors cal-
dencs Ca l’Adela, Metru, La 
Tasqueta de Caldes i Més 
Q Creps. En total, dos dies 
plens d’engrescadores pro-
postes, bon ambient, música, 
salut i benestar. Prèviament, 

ACTUALITAT: PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

La bio-fira Aqua 
Calida torna a 
Caldes d’Estrac

La 28a Pesolada de Caldes d’Estrac, 
creativitat, tradició i bona cuina

El Parc Joan Maragall ha estat l’escenari de la quarta edició 
de la reeixida iniciativa caldenca que busca promoure un 
estil de vida basat en la salut, la sostenibilitat i el territori

Durant els mesos de març, abril i maig, nou restaurants del 
municipi han oferit sorprenents propostes gastronòmiques amb 
els saborosos pèsols de la floreta com a grans protagonistes

Caldes d’Estrac ha tornat 
a gaudir d’una de les troba-
des gastronòmiques més 
especials del poble i de la co-
marca: la Pesolada. Enguany, 
la reeixida iniciativa ha arri-
bat a la seva vint-i-vuitena 
edició carregada de noves 
creacions gastronòmiques. 
L’Àrea de Promoció Econò-
mica, Comerç i Turisme 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, amb el seu regidor 
Freddy Freixas al capdavant, 
i els restaurants del munici-
pi han treballat per a oferir 
una programació de luxe 
amb propostes gastronò-
miques d’alt nivell. Enguany, 
els nou restaurants que han 
format part de la 28a Peso-
lada de Caldes d’Estrac han 

El meteoròleg Francesc 
Mauri va aplaudir la 
celebració d’iniciatives 
com la bio-fira Aqua 
Calida de Caldes 
d’Estrac

estat Can Suñé, El Jardí del 
Vellard, El Taller, Hotel Dyna-
mic, La Tasqueta de Caldes, 
Pizzeria Estrac, Metru, Sols-
tici i Voramar. Així doncs, 
durant els mesos de març, 
abril i maig, els caldencs, les 
caldenques i les persones 
visitants han pogut assabo-
rir sorprenents propostes 
gastronòmiques, que han 
comptat amb els saborosos 
pèsols de la floreta com a de-
nominador comú.

L’Oficina de Turisme renova el 
Biosphere Sustainable Lifestyle
El distintiu premia el compromís amb la sostenibilitat turística i 
el seguiment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
aprovats per l’Assemblea de les Nacions Unides

A principis del mes de 
maig, l’Oficina de Turisme va 
obtenir la certificació Bios-
phere Sustainable Lifestyle 
2022, un reconeixement al 
compromís amb la qualitat 
i la sostenibilitat turística i 
amb el seguiment dels Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’Assemblea 
de les Nacions Unides. Així 
mateix, el Balneari Caldes 
d’Estrac va renovar el 
distintiu. En essència, el 
Biosphere és un segell del 
Sistema de Turisme Res-
ponsable de l’Instituto de 
Turismo Responsable, li-
derat a la província per la 
Diputació de Barcelona i 
la Cambra de Comerç de 
Barcelona i gestionat a la 

comarca pel Consorci de 
Promoció Turística Costa 
del Maresme. En aquest 
sentit, el reconeixement dis-
tingeix empreses, serveis i 
destinacions que aposten 
per un turisme sostenible, 
voluntari i independent. De 
la mateixa manera, el certifi-
cat reconeix la feina feta en 
matèria de gestió sostenible, 
conservació mediambiental, 
protecció cultural, desenvo-
lupament socioeconòmic i 
satisfacció del client.

Caldes d’Estrac va acollir un 
workshop de lideratge en 
sostenibilitat i propòsit de 
marca a càrrec de Miquel 
Guri i una sessió interna de 
treball de l’Associació de 
Viles Termals de Catalunya 
amb l’objectiu de promocio-
nar i difondre el termalisme 
al territori català.
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ACTUALITAT: PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

Amb la voluntat de cons-
truir una marca moderna, 
potent i dinàmica i contribuir 
a la reactivació econòmica 
del municipi vinculada a la 
digitalització i a la sosteni-
bilitat, l’Àrea de Turisme 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, de la mà d’El Ga-
llinero Studio, ha renovat la 
identitat turística del mu-
nicipi. Inicialment, l’equip va 
fer arribar un qüestionari 
als professionals del sector 
turístic del municipi i va 
investigar sobre el desenvo-
lupament del turisme al llarg 

Caldes d’Estrac 
estrena la nova 
identitat turística 
del municipi
‘Caldes d’Estrac, càlida i salada’ és el nou eslògan de la vila 
maresmenca, en referència a la seva personalitat acollidora,  
la seva vinculació amb el mar i el seu passat pescador

dels darrers anys per a in-
tentar identificar quins eren 
actualment els trets distin-
tius del poble. Termalisme, 
cultura, gastronomia, tra-
dicions, llegendes, platges, 
patrimoni, comerç i espais 
verds van ser alguns dels 
aspectes diferencials que es 
van destacar. Tot seguit, es 
va aprofundir en l’essència 
de la vila. Al concepte ‘calide-
sa’, que recull la personalitat 
acollidora i propera del mu-
nicipi i de la seva gent, se li va 
sumar el terme ‘salada’ en 
referència a la seva vincula-
ció amb el mar, el seu passat 
pescador, la qualitat de les 
seves platges i el seu esperit 
divertit, actiu, participatiu, 
festiu i veïnal.

Després de mesos de feina, 
a principis del mes d’abril, es 
va presentar oficialment la 

nova identitat turística amb 
nombrosos cartells a dife-
rents espais del municipi i 
amb un vídeo promocional. 
Així mateix, els comerços i 
els restaurants van lliurar 

El projecte ‘Treball, Talent i Tecnologia’ de Les 3 
Viles organitza una jornada de sensibilització en 
transformació digital

El projecte ‘Treball, Talent 
i Tecnologia’, impulsat con-
juntament pels ajuntaments 
de Sant Andreu de Llavane-
res, Sant Vicenç de Montalt 
i Caldes d’Estrac, amb el 
suport de la Diputació de 
Barcelona, va entrar en la 
seva segona fase i va pre-
sentar el passat divendres 
17 de juny un programa de 
formació per a millorar les 
competències digitals de les 
empreses i dels treballadors 
de Les 3 Viles. Durant la fase 
de diagnosi, la iniciativa va 
detectar que comerç, res-
tauració, sanitat i esports 
són els quatre sectors del 

territori amb empreses amb 
més necessitats en l’àmbit 
de la digitalització. Així doncs, 
a la jornada de sensibilització 
en transformació digital, es 
van presentar diverses ac-
cions de formació previstes 
per a millorar les empreses 
d’aquests quatre sectors del 
territori i enfocar-les cap a 
un model digital, sostenible i 
inclusiu. Així mateix, la troba-
da va servir per a compartir 
experiències mitjançant una 
xerrada a càrrec de Jordi 
Marín, consultor en trans-
formació digital.

boniques bosses de tela, 
mostra del dinamisme de 
la nova identitat turística i 
l’aposta municipal per la pro-
moció econòmica de la vila.

La iniciativa entra en la seva segona fase i presenta un programa de formació per a millorar les competències digitals de les 
empreses i dels treballadors del territori

Termalisme, cultura, 
gastronomia, tradicions, 
comerç i espais verds 
van ser alguns dels 
aspectes diferencials
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Els diumenges:
17 de juliol a les 12 h
31 de juliol a les 11:30 h
21 d’agost a les 11:30 h

ACTUALITAT: PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

Visites comentades 
a l’exposició “Signes i 
Escriptures” Col·lecció 
Suñol Soler

Visita-taller: 
“Art amb lletres” per a un 
públic familiar i 
conduïda per l’artista 
Jordi Tolosa

L’Agenda de la Fundació Palau

Per a participar en totes les activitats, cal inscriure’s 
prèviament trucant al telèfon 93 791 35 93 o enviant un 

correu electrònic a fp.info@fundaciopalau.cat.

Diumenge 17 de juliol a les 11 h

L’ESTABLIMENT DEL MES
Si us apropeu a l’Hotel Kalima, 

us trobareu a primera línia de 
mar un edifici fantàstic, catalogat 
i protegit com a referent del mo-
dernisme que tant caracteritza el 
municipi de Caldes d’Estrac. En la 
seva restauració, s’han preservat 
els elements més emblemàtics, 
estructurals i arquitectònics, man-
tenint al màxim el seu estil original, 
i alhora s’ha incorporat l’ús de les 
energies renovables. Actualment, 
l’hotel compta amb 11 habitacions 
amb bany privat, aire condicionat, 
calefacció i wifi de sisena generació, 
però la seva història es remunta 
més de cent anys enrere. 

Inicialment, l’edifici va ser un ha-
bitatge, després, una pensió i més 
tard, un dels bars musicals més 
populars del Maresme. D’aquesta 
última època, s’ha conservat el 
nom, que fa referència a la lleu 
opacitat que produeix la boira pro-
cedent del mar i que transforma la 
costa en un paisatge oníric.

Com diuen els versos del poeta 
Joan Maragall, que casualment 
també estiuejava a Caldes d’Estrac, 

‘aturar tants moments de cada dia per 
fer-los eterns a dintre del meu cor’. Amb 
aquest desig, treballa l’equip de l’Hotel 
Kalima, que a més impulsa diversos pro-
jectes de caràcter social com l’acolliment, 
a finals d’estiu, d’infants d’Ucraïna per tal 
d’oferir-los acompanyament psicològic.

Més informació a issei.cat i a kalima.cat

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

HOTEL KALIMA

Caldes d’Estrac inaugura 
dos punts selfie
L’Ajuntament ha instal·lat dues estructures de fusta que 
permeten fer fotografies de manera automàtica al Parc de 
Can Muntanyà i al Mirador de l’Astharoth

Per tal de continuar posant 
en valor el ric patrimoni na-
tural, històric i cultural de 
la vila, l’Àrea de Turisme 
de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac ha instal·lat dos 
suports per a fer fotogra-
fies selfies al municipi. Les 
dues estructures de fusta, 
que permeten captar imat-
ges de manera automàtica 
amb un enquadrament de 
luxe, s’han habilitat al Parc 
de Can Muntanyà i al Mira-
dor de l’Astharoth. L’acció 
vol esdevenir un reclam tu-
rístic, afavorir la reactivació 
econòmica del poble i impul-
sar la presència de Caldes 

d’Estrac al món digital. A 
través dels dos suports 
per a fer fotografies selfies, 
veïns i visitants obtindran 
el millor record del munici-
pi: una captivant fotografia 
a dos dels punts d’interès 
turístic més preuats de la 
vila. Des de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, s’anima a 
veïns i visitants a apropar-
se a les dues localitzacions, 
fer-se una fotografia selfie 
i compartir-la a les xarxes 
socials amb els hashtags 
#caldesdestrac i #caldetes i 
etiquetant @ajcaldetes.
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L’APUNT ECONÒMIC

CALDES D’ESTRAC A INSTAGRAM
@nikovilamoret @joanlopezphoto@bacaja61 @jaucanbal

#caldesdestrac#caldetes

22/6/2016 23/6/2017 28/5/2018 20/5/2019 16/5/2020 14/5/2021 28/6/2022

Deute a llarg termini 3.939.557,61 € 3.372.843 € 2.968.777,87 € 2.422.869,91 € 2.044.166,4 € 1821229,20 € 1745231,90 €

Creditors (deute amb proveïdors i administracions públiques): 496.845,86 € 361.299,92 € 243.713,39 € 170.215,51 € 694.668,92 € 596.298,59 € 594.232,25 €

Deutors (total) 3.046.188,09 € 3.320.283,94 € 3.757.306,4 € 3.529.526,13 € 3.794.620,66 € 4.288.793,64 € 3.515.681,28 €

Deutors -  Liquidacions gestionades per ORGT  2.373.440,97 €  2.633.353,68 € 3.293.986,56 € 3.158.527,97 € 3.457.713,16 € 3.821.102,41 € 3.113.365,96€

Deutors -  Generalitat TOTAL  290.283,05 €  248.565,58 € 55.296,59 € 21.384,57 16.866,12 € 131.881,08 € 92.533,53 €

Deutors -  Diputació  25.419,54 €  57.082,17 €  13.745,96 € 31.913,35 € 21.533,6 € 3.605,97 € 3605,97 €

Deutors -  Altres  357.044,53 € 381.282,51 € 394.277,29 € 317.700,24 € 298.507,78 € 332.204,18 € 306.175,82 €

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
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ELS GRUPS MUNICIPALS

Al tancament d’aquesta nova 
edició del butlletí Portada, 
rebíem la trista notícia de la mort 
del nostre estimat Jaume Timo-
neda, membre de la Secció Local 
d’ERC a Caldes d’Estrac. Així que, 
aquesta vegada, la nostra colum-
na va per ell:

Jaume, hem tingut la gran sort 
de compartir amb tu un bon tram 
de viatge d’ençà que el 2013 vam 
començar a preparar el nostre 
projecte municipalista. Els teus 
consells, la teva visió conciliadora, 
la teva bonhomia... ens han ajudat 
a prendre decisions complicades 
més d’una vegada. I ens agrada 
pensar que en certa manera és a 
persones com tu (seguim tenint 
molt present també al nostre 
enyorat Pere Rusiñol) a qui hem 
dedicat l’alcaldia republicana 
d’aquests darrers anys a Caldes.

Estaves molt orgullós de ser un 
dels militants més antics d’ERC. 
I nosaltres estem molt orgullo-
sos de tu. Republicà convençut, 
defensor de la política honesta, 
dialogant, reflexiu i amb una capa-
citat d’escoltar com n’hi ha pocs.

Sabem que si som on som és 
gràcies a l’empeny de persones 
que com tu heu mantingut viva 
la flama del republicanisme en 
èpoques més que complicades. 
Per això, t’estem infinitament 
agraïts. I ens sentim uns privile-
giats perquè hagis estat a un lloc 
d’honor a la nostra llista.

Et trobarem a faltar, Jaume. 
Tot i que la pandèmia va acon-
seguir allunyar-te una mica més 
de nosaltres, segur que saps que 
tots t’estimàvem.

Sempre et portarem al cor i et 
recordarem amb tendresa. Grà-
cies per tantes coses.

Descansa en pau, Jaume.

Serveis Municipals i atenció als 
ciutadans, que funcionin no és una 
opció, ni un mèrit, és una obligació

La feina principal i menys ex-
cusable d’un Ajuntament demo-
cràtic és la de procurar i mante-
nir el poble en marxa, fent que res 
falti i tot funcioni, i a més, si pot, 
millorant-ne les condicions. Per 
força, això implica esforç i dedi-
cació, tant dels professionals que 
hi treballen, com dels polítics que 
formalment els comanden.

Està clar que a Caldes, igual 
que arreu, a tots aquests impli-
cats, la bona voluntat i les ganes 
de fer-ho bé, se’ls hi suposa, però 
també és obvi, que no sempre 
s’aconsegueix. Ni ara, ni abans. 
Unes vegades per errors (invo-
luntaris, és clar). Altres, per im-
ponderables o perquè la condició 
humana distorsiona el panorama.

Poble (tot) net i endreçat, con-
vivència i seguretat garantida, 
serveis operatius (també la seva 
maquinària) i atenció als més ne-
cessitats són els punts principals. 
Atendre’ls bé no és una opció, és 
una obligació. No és un mèrit, és 
un requisit. Per això, quan en fa-
lla algun o tots, el desencís aviat 
dóna pas a l’exigència dels qui amb 
els seus impostos en paguen una 
bona part.

Sovint els responsables re-
corren al manual típic i tòpic 
d’excuses per justificar els in-
compliments. Allò que “la guineu 
quan no les pot haver, diu que són 
verdes” o dit d’altra manera: no 
es pot, no és possible, no hi ha di-
ners, no ho sé o, la més usada, “la 
culpa no és meva”.

El Govern (ERC-PSC) fa sis anys 
que governa i es pot dir que ha 
utilitzat tot el repertori. En alguns 
casos, tots just ara comença a fer 
allò que havia de fer des del princi-
pi: canviar els parquímetres, acti-
var videocàmeres, apedaçar algun 
carrer, però segueix sense resol-
dre alguns dels problemes que ha 
provocat i que estan perjudicant 
força als ciutadans, com la manca 
de consultori mèdic, el tancament 
de la piscina i el gimnàs del polies-
portiu, les fuites d’aigua, la degra-
dació del Parc (mòduls, pàrquing i 
balneari) i algun més.

No hauria de ser així, però és el 
que hi ha.

Després de molts anys patint la 
manca de manteniment del nostre 
litoral, durant els quals els tempo-
rals estan fent malbé les nostres 
platges, que cal recordar complei-
xen diverses funcions, com les de 
preservació mediambiental, la pre-
servació de les infraestructures 
públiques o la funció lúdica i d’oci, 
de la que el nostre municipi tant 
en depèn. I tot perquè el govern 
d’ERC-PSC va demanar al Ministe-
ri competent que al front marítim 
de Caldes no hi actués, permetent 
la degradació contínua i rebutjant 
qualsevol inversió al respecte.

Ara que estem veient els efectes 
que els temporals estan provocant, 
el govern estatal ha reprès la re-
dacció dels projectes de la costa del 
Maresme, amb la previsió d’actuar a 
tres trams a finals d’aquest any, i de 
redactar tres nous projectes, entre 
ells el que afecta Caldes. Però amb 
la negativa per escrit del govern 
municipal, el Ministeri no pot actuar.

És per això que el grup de Junts, 
en un acte de responsabilitat, 
vàrem presentar una proposta al 
plenari per a deixar sense efecte 
l’oposició al projecte de consolidació 
del front marítim, a fi de permetre 
que s’elabori el projecte correspo-
nent i, com a mínim, sabem a què es 
vol oposar el govern. Però amb un 
absurd argument, l’actual govern 
ERC-PSC no va permetre debatre 
la proposta, rebutjant fer marxa 
enrere.

Una llàstima que per falta de 
criteri, només tres municipis s’hi 
ha oposat i per diferents motius, 
Caldes per fer seguidisme d’Arenys, 
una inversió que permetria recu-
perar els espigons es pot acabar 
perdent.

Trobareu la notícia ampliada al 
nostre Facebook! Segueix-nos!

Defensant l’abolició de la prostitució
Els i les socialistes ens vam quedar 

sols el mes passat en el ple del Con-
sell Comarcal defensant l’abolició de la 
prostitució en la ponència de la Llei Orgà-
nica de Garantia Integral de la Llibertat 
Sexual, la coneguda com a Llei del “Solo 
Sí es Sí”. Sembla que, per algunes forces 
polítiques, no totes les dones tenen dret 
al només “sí és sí”. La majoria de grups 
parlamentaris han decidit excloure les 
dones prostituïdes del dret a la llibertat 
sexual, evitant que es pugui perseguir el 
proxenetisme i la terceria locativa, tal 
com pretenia el Grup Socialista del CCM.

La prostitució i el tràfic per a 
l’explotació sexual de dones són les ma-
nifestacions més cruels i violentes de 
la desigualtat. Totes dues són part de 
la mateixa estructura de dominació i 
violència que té l’origen en la desigual-
tat estructural entre dones i homes: el 
racisme, la feminització de la pobresa 
i l’augment de la demanda de dones i 
nenes per ser prostituïdes.

L’abordatge del tràfic amb finalitats 
d’explotació sexual, per tant, no es pot 
deslligar del fenomen de la prostitució, 
perquè la demanda de prostitució és la 
principal causa de l’augment del tràfic de 
dones i nenes. El tràfic de dones i nenes 
per a l’explotació sexual existeix perquè 
hi ha homes que demanen prostitu-
ció. El tràfic de persones amb finalitats 
d’explotació sexual és una de les formes 
d’esclavitud contemporània principals i 
una violació flagrant dels drets humans. 
El tràfic de dones i nenes amb finalitats 
d’explotació sexual també és un dels ne-
gocis més lucratius, després del tràfic 
d’armes i el tràfic d’estupefaents

La Convenció Internacional contra el 
Tràfic de Persones i l’Explotació de la 
Prostitució Aliena de les Nacions Unides 
és l’instrument legal que expressa la vo-
luntat política de combatre l’explotació 
sexual que pateixen les dones i les 
diferents formes en què aquesta es pre-
senta. En el seu preàmbul, considera que 
“la prostitució i el mal que l’acompanya, el 
tràfic de persones per a fins de prostitu-
ció, són incompatibles amb la dignitat i el 
valor de la persona humana...”.

El Conveni de Varsòvia, del 16 de maig 
de 2005, signat per Espanya el juliol de 
2008, assenyala que el principal valor 
afegit del Conveni esmentat en relació 
amb altres instruments internacionals és 
la seva perspectiva de drets humans i el 
seu enfocament basat en la protecció de 
les víctimes.

La Resolució del Parlament Europeu, 
de 26 de febrer de 2014, sobre explota-
ció sexual i prostitució i el seu impacte a 
la igualtat de gènere, indica que la pros-
titució, sigui forçada o no, representa 
formes d’esclavitud incompatibles amb 
la dignitat de la persona i amb els drets 
fonamentals. La prostitució i l’explotació 
sexual de les dones i les nenes són formes 
de violència i, com a tals, suposen un obs-
tacle a la igualtat entre dones i homes. 
L’explotació a la indústria del sexe és 
causa i conseqüència de la desigualtat de 
gènere i perpetua la idea que el cos de les 
dones i les nenes està en venda.

L’estreta relació amb els processos 
migratoris ha convertit el nostre país en 
porta d’entrada a Europa i, alhora, país 
de destinació i trànsit per a les víctimes 
de tràfic. La prostitució és una vulneració 
dels drets humans que està relacionada 
gairebé sempre amb la violència, la mar-
ginació, la dificultat econòmica i la cultura 
sexista i patriarcal.
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CONTRAPORTADA
ELS 
GEGANTS 
FAN 
POBLE!
Si tu no ens treus, 
no podem sortir. 
Ens ajudes?

Perquè els 
pobles petits 
també som 
Gegants!

NÚM. 268
2022

MARÇ
-

JUNY

Uneix-te a la Colla Gegantera 
de Caldes d’Estrac i gaudeix en 
família d’una activitat apta per 
a totes les edats.

No cal experiència, ni cal saber 
ballar. No cal saber tocar la 
gralla o el tabal. Només calen 
ganes de formar-ne part, de 
fer festa i família, de fer poble!

Et ve de gust? Escriu a 
geganterscaldetes@gmail.com 
o truca al 93 791 00 05!


