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Obrim la present edició de l’any del butlletí municipal
Portada amb el “Fent camins”, un projecte d’inserció
sociolaboral adreçat específicament a joves amb dificultats
d’inserció tant a nivell laboral com social, que es realitza
a través de la metodologia d’aprenentatge i servei.
Aquest jovent ja han començat a rebre les primeres classes tant
teòriques com pràctiques de l’ofici de jardineria i el Parc de Can
Muntanyà és l’indret escollit per a desenvolupar aquest curs, on ells
faran un servei al poble, renovant l’entorn de la vegetació de tot el parc.
Es tracta doncs de continuar amb la tasca que vàrem iniciar d’actualitzar
el Parc de Can Muntanyà, un autèntic pulmó verd de Caldes i un lloc
especial per a la nostra població, amb una flora i fauna que ha estat
sempre el centre d’atenció dels especialistes en aquests camps.
Fa algun temps que treballem al Parc de Can Muntanyà, primer amb la
renovació de les infraestructures bàsiques i, darrerament, amb algunes
actuacions que tenen com a objectiu primordial anar replantant tota
la seva jardineria, com aquest taller que acabem d’iniciar. Entretant, el
govern continua la gestió per a recuperar l’escola-taller que fa anys va
deixar de funcionar i tenim la voluntat de tornar-la a instaurar per així
recuperar del tot el parc i, sobretot, mantenir-ne tot el seu entorn.
A més d’aquest tema destacat, aquest Portada inclou el recent acte
celebrat a l’Ajuntament de reconeixements i agraïments a totes aquelles
persones i entitats que han destacat durant l’any 2013 per algun motiu
especial. Es tracta d’un acte que hem recuperat després d’un cert
temps sense fer-ne un esdeveniment públic. Pensem que el fet de
fer-ho de forma pública, sense restriccions i obert a tothom, és una
mostra especial d’agraïment a totes les persones i entitats que reben
aquests reconeixements, amb el recolzament de tota la població.
Sense més preàmbuls, us emplaço a que vegeu aquestes
pàgines del butlletí que elaborem per a tots vosaltres.

Si voleu anunciar i/o publicar qualsevol activitat de la
vostra entitat, envieu-nos material gràfic i un resum
al correu electrònic:

premsa@caldetes.cat
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“Fent camins”, un projecte d’inserció laboral
per a joves i per recuperar el Parc Muntanyà
n El dia 15 d’abril va començar l’activitat del projecte “Fent camins” que
s’adreça a joves amb dificultats d’inserció laboral i social i que a través de
l’aprenentatge de l’ofici de jardineria,
permetrà donar continuïtat a la tasca
iniciada per l’Ajuntament de recuperar
la vegetació del Parc Muntanyà.
L’objectiu del projecte és oferir recursos als joves que fomentin les seves
capacitats formatives, aprenent l’ofici de jardiner, tot treballant al Parc
Muntanyà, i audant així a recuperar la
seva vegetació.
El taller, que ha començat com a prova pilot, tindrà una durada inicial de
3 mesos, amb un màxim de 10 joves
usuaris. El 80% de les sessions d’aquest
taller és pràctic. La resta inclou aspectes tècnics de l’ofici de la jardineria (la
plantació, el reg, la gespa, la poda...) i
es combinaran també amb 4 sessions
de formació i orientació laboral, que
impartirà un mestre de taller (especialista en jardineria) i una orientadora

formativa i laboral, amb la coordinació
de l’Ajuntament de Caldes.
El projecte es va presentar el passat 11
d’abril al Parc Muntanyà, l’indret on es
realitza el curs. Hi van assistir l’alcalde,
Joaquim Arnó i la regidora Roser Alsina, a més de representants de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
L’alcalde, Joaquim Arnó, va valorar
molt positivament la iniciativa i va
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destacar que amb la seva posada en
marxa es dóna continuïtat a la recuperació del Parc Muntanyà, ja iniciada amb projectes recents. També
va anunciar que s’està treballant per
“retornar l’escola-taller que va existir
ara fa uns 20 anys a les instal·lacions
del parc i que, lamentablement, es va
perdre per manca de voluntat de governs anteriors”.

ACTUALITAT

L’Ajuntament vol
estalviar en el
consum de l’aigua
domèstica

Millores als espais públics

n Al marge de les grans inversions, l’Ajuntament i en concret, els serveis responsables de la
via pública van efectuant petites intervencions que moltes vegades solucionen grans problemes que s’han plantejat pel deteriorament de la pròpia via o d’alguns dels seus elements.
Són obres que no necessiten de grans projectes ni representen molta despesa, però que cal
fer per mantenir en bon estat l’espai públic. No totes es veuen perquè a vegades afecten
infraestructures ocultes, però segur que els seus efectes sí que es noten. A les imatges adjuntes n’hi ha alguns exemples, com les que s’han fet a l’Escola Bressol, amb la construcció
d’un nou tancament de fusta i l’arranjament de la vorera.
En altres indrets, s’han reparat trams de voreres que estaven en mal estat, en concret a la
zona dels Eucaliptus i a tres trams de la Riera.

Nou itinerari de vianants per accedir a l’institut
n Responent a la petició que en el seu moment va formular l’Ajuntament de Caldes, la
Diputació de Barcelona ha enllestit un projecte de millora de l’accessibilitat i de seguretat a la rotonda de la carretera de Sant Vicenç
que ha esdevingut de pas obligat per a tots
els alumnes de Caldes que van a peu fins les
instal·lacions de l’IES Esteve Albert del Camí
del Pedró del municipi veí.

Es tracta de definir un itinerari de vianants
que inclou reformes de pavimentació als
accessos a la rotonda, construcció de voreres i habilitació d’un pas de vianants, entre
altres actuacions que bàsicament pretenen
incrementar la seguretat dels vianants que
hi accedeixin.
La Diputació és a punt d’iniciar les obres gràcies a un conveni que es signarà entre les
tres administracions implicades: la pròpia Diputació i els ajuntaments de Sant Vicenç i
Caldes, que recull les obligacions de manteniment i conservació de cadascú.
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n L’Ajuntament, seguint amb la seva
política d’optimitzar al màxim els seus
recursos, estudiarà les condicions
tècniques, legals i econòmiques de la
concessió del subministrament d’aigua
domèstica per a determinar exactament quins d’aquests aspectes poden
ser millorats de cara als pròxims anys.
Gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona es busca millorar
i fer més eficaç el servei, estudiant les
instal·lacions existents i les que es necessiten, i revisant al detall les condicions que regeixen a la concessió, des
del model de gestió i contractació, fins
l’anàlisi dels seus costos, passant per
la determinació de la política tarifària
que s’aplica als usuaris.
L’estudi, que el realitzarà una empresa
externa contractada per la Diputació,
té un cost aproximat de 8.000 € i haurà d’estar a disposició de l’Ajuntament
abans no acabi l’any 2014. La Junta de
Govern Local ho va aprovar en la seva
sessió del passat 7 d’abril de 2014.

Estudi per millorar
la captació
d’aigua termal
n L’Ajuntament, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, estudiarà la captació de l’aigua termal
de Caldes per intentar aprofitar al
màxim el seu cabal –la dimensió
del qual no es coneix exactament–
i millorar el conjunt de les seves
instal·lacions per aconseguir-ne la
màxima rendibilitat, corregint el
mal estat actual que facilita fuites
i pèrdua de cabal. Igualment, l’estudi determinarà els aspectes sanitaris necessaris per garantir que
les aigües termals puguin ser emprades pels usuaris amb les màximes condicions higièniques i amb
plenitud de les propietats medicinals que li són pròpies.
L’estudi, que realitzarà una empresa externa contractada per la Diputació, té un cost aproximat de
12.000€ i haurà d’estar a disposició de l’Ajuntament abans no acabi
l’any 2014. La Junta de Govern Local
ho va aprovar en la seva sessió del
passat 7 d’abril de 2014.

Els més petits aprenen educació viària

El programa, que compta amb la coordinació de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament, es desenvolupa tant a l’interior
com a l’exterior de les aules, amb recursos com parcs mòbils
amb senyalització i mostres de comportament diverses, relacionades amb el civisme, a més de fer una pedalejada pel
municipi, els més grans, com a final del curs, per aplicar tot el
que han après durant el programa.
Amb aquestes activitats, l’alumnat aprèn a reduir les situacions de risc i a adoptar mesures d’autoprotecció, observant
conductes adients per a la convivència ciutadana.
Per tal de reforçar
aquest programa, el
passat 11 d’abril, l’Àrea
d’Ensenyament va programar una actuació
del pallasso Ruskus
Patruskus amb l’objectiu d’aprendre, a
través de la màgia, la
música, les figures de
globus i el clown, les
principals normes de
seguretat ciutadana i
de civisme. Entre broma i broma, el pallasso
va tractar temes com el reciclatge, el comportament cívic amb
els animals domèstics, la importància dels senyals de trànsit,
l’ús del casc i del cinturó de seguretat, com interpretar el semàfor o com creuar el carrer de forma segura. Va ser un èxit!

n Agents de la Policia Local de Caldes van iniciar a mitjan
mes de març les classes d’educació viària als alumnes de les
escoles de Caldes que consisteixen en diverses activitats orientades a assolir una mobilitat eficaç i sostenible, generant
hàbits de conducta segurs i fent participar de forma activa i
responsable tots els infants en el trànsit.

L’Ajuntament i l’AMPA de
l’Escola signen un conveni de
col·laboració per fomentar
activitats lúdiques i educatives

L’Àrea d’Educació atorga més de
8 mil € a les entitats educatives
n L’Escola Sagrada Família, l’AMPA de la mateixa escola i la de
l’Escola Bressol, a més de l’AFA de l’IES són els destinataris de les
subvencions que afecten diverses activitats que van des de cursets
de natació a la piscina del complex esportiu municipal, fins ajudes
per adquirir llibres per a la biblioteca escolar, material i suport informàtic per a l’escola, activitats lúdiques i formatives (castanyada,
titelles, Nadal, fi de curs, etc.) i per a la contractació d’un tècnic
d’integració social.

n El conveni signat preveu la cessió de diversos espais de l’Escola
per organitzar activitats durant els períodes de vacances escolars,
i garanteix que es seguiran totes les normes de seguretat i responsabilitat vigents en aquesta matèria. Igualment s’estableix que la
cessió és gratuïta i que els imports que s’haurien de pagar per l’ús
de les instal·lacions es destinin a reduir l’import de la matrícula
que hauran de pagar els participants.

Destaca també la subvenció a l’AMPA del CEIP per adquirir material pedagògic i fungible per a les aules i l’escola, així com per a
participar en diferents activitats conjuntes amb la Fundació Palau.

Enllestides les obres del carrer de la Mercè
n A finals del mes de març
es va obrir a la circulació del
trànsit el carrer de la Mercè,
una vegada finalitzades les
obres que van començar el
10 de febrer i que han consistit en un canvi del sistema de
recollida de les aigües pluvials, l’allargament d’una de
les voreres i la pavimentació
de tot el carrer. També s’han
canviat de vorera els fanals
de l’enllumenat públic.

ENSENYAMENT

Es reobre l’aula de nadons a
l’Escola Bressol municipal
n L’1 d’abril passat es va tornar a obrir l’aula de nadons a l’Escola
Bressol municipal, que havia estat tancada per la baixa demanda
de matriculacions de nadons de 0 a 3 anys. Així, el centre torna a
oferir un servei a tota l’etapa educativa de 0 a 3 anys.
L’aula de lactants, amb una capacitat màxima de 8 nadons,
ofereix una atenció individualitzada als infants, atès que les
seves necessitats són més específiques. Així mateix, però,
s’aplica ja la línia pedagògica del centre, valorant l’educació
com un procés integral.
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Agraïment i reconeixement als qui fan o han
n Coincidint amb la diada de Sant Jordi i recollint el testimoni d’un acte que
fins ara es feia amb caire intern a l’Ajuntament, enguany també s’ha volgut fer
un reconeixement específic i especial a aquelles persones i/o entitats que en
els darrers mesos han fet alguna actuació pública que mereixi ser distingida o
perquè s’acompleixen aniversaris especials d’activitat continuada.
Sense pretendre ser exhaustius, aquest Sant Jordi s’han seleccionat una dotzena de casos que de ben segur mereixen aquest reconeixement i que des de
l’Ajuntament es pretén que siguin els iniciadors d’una llista ben llarga que es
vagi completant coincidint amb festes i celebracions pròpies del municipi.
És per això que a més de distingir els nominats d’enguany, també es fa una crida
al conjunt dels caldencs i caldenques perquè facin arribar a l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament aquells fets, persones, activitats o entitats que per algun
motiu concret o especial mereixen ser coneguts i reconeguts pel conjunt dels
seus conciutadans.
La distinció consisteix en un diploma acreditatiu que es va lliurar en el decurs d’un acte públic celebrat el passat dissabte 25 d’abril, a la Sala Cultural de
l’Ajuntament i en presència dels premiats, l’alcalde, autoritats i un nombrós
públic.
Enguany els nominats han estat:

Esports

Altres Esports

Patinatge / Club de Patinatge Artístic de Caldes d’Estrac

Gerard Armilles – Ciclista
Integrant de l’equip aragonès Huesca La Magia, ha aconseguit
14 podis en les proves ciclistes en què ha participat aquesta
temporada.
Subcampió d’Espanya
Campió Copa Catalana

Paula Torrents Solé
Modalitat : Lliure
Categoria : Juvenil
6a Campionat de Barcelona
6a Campionat de Catalunya
12a Campionat d’Espanya

Berta Llorca Sans
Modalitat : Figures obligatòries
Categoria: Infantil
2a Campionat de Barcelona
3a Campionat de Catalunya
2a Campionat d’Espanya

Carla Escrich Solé
Modalitat : Lliure
Categoria : Juvenil
3a Campionat de Barcelona
8a Campionat de Catalunya
9a Campionat d’Espanya

Aina Lafuente
Categoria: Iniciació A
1a Interclubs Barcelona

Anna Rabassa Guillamon
Modalitat : Lliure
Categoria : Infantil
4a Campionat de Barcelona
2a Campionat de Catalunya
5a Campionat d’Espanya
3a Copa Europa
Lídia Pujol Anglada
Modalitat : Lliure
Categoria : Infantil
5a Campionat de Barcelona
6a Campionat de Catalunya
4a Campionat d’Espanya
5a Copa Europa

25 anys Cursa Popular
Unió Esportiva Caldes d’Estrac
Joan Solà, darrer president de la Unió Esportiva

Grup XOU
(modalitat patinatge grup):
Sandra Casals, Cristina
Lochmann, Melanys Buele,
Lidia Arroyo, Nerea Rius,
Vanesa Rius, Mar Busquets,
Paula Martín, Mireia Vallés
1ers Trofeu Catalunya del
Consell de l’Esport Escolar
3ers Campionat de Barcelona
del Consell

Salut I Cultura
PADES
Per la seva tasca proactiva enfront a malalties i situacions
molt complexes amb una especial sensibilitat que sobrepassa l’obligació com a professionals.
Arrels Cultura
Per la seva dedicació a recuperar la nostra memòria col·
lectiva. Per ajudar a mantenir la fauna i la flora. Per estar sempre presents i col·laborar amb tot i amb tothom.
Correfoc – 25 anys
Als primers Diables per iniciar un repte que ha crescut durant
els anys. Als d’ara, per mantenir-lo viu i haver aconseguit que
sigui un dels més reconeguts. A tots, per mantenir viva la
flama.
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SERVEIS SOCIALS

fet activitats extraordinàries

Presentació
del programa
“Aprenent a
ser pares”
Adreçat a pares i mares amb fills en
edat escolar
CIUTADANIA

MENCIONS ESPECIALS

Josep Blanqué Gil
Per la seva col·laboració en els esdeveniments socials i culturals en els que se li ha
demanat, durant més de 35 anys.

Atraccions Ruiz –
“Caballitos del Parc”
Per 50 anys d’activitat.

Emma Gironès
Per la seva tasca professional i la seva implicació en la divulgació de moltes iniciatives gastronòmiques de promoció i de
caire popular.

Restaurant Can Suñé
– Família Suñé
Per 30 anys d’activitat.

Joan Cunill i Rifà
Per haver fet veure i viure Caldes, la seva
gent, les festes, els racons... a través de
l’objectiu de la seva càmera.
Carme Blasco i Narvajas
Per la seva dedicació altruista dedicant
tota una vida a la comunitat parroquial.
Moltes generacions hem pogut conèixer
el seu bon fer i el seu tarannà.
Montserrat Molist
Per seva dedicació a la societat civil i el
temps dedicat a la formació dins l’àmbit
catequista.

Policies locals:
Anna Ma Muñoz
Sara Sànchez
Josep Lluis Moreno
Jordi Gibert
Jaume Casanovas
Marc Riera
Isaac Gorriz
Eduard Comas
Fabio Manni
Oriol Espallargas
per diverses actuacions destacades en el desenvolupament
de la seva tasca de vetllar per
la seguretat ciutadana.

Alba Tribó
Pels seus anys de dedicació a l’escola pública que ha permès que generacions de
caldencs es formin amb els valors que els
hi ha transmès.
7

n El 10 de maig, es va donar el tret
de sortida al programa “Aprenent a
ser pares”, una proposta d’educació
parental adreçada a pares i mares,
fruit d’una col·laboració de les àrees de Benestar Social i Educació de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i
el Departament de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona.
El programa consta de 10 tallers que
es desenvoluparan de maig de 2014 a
l’abril de 2015, en dissabtes de 10 a 12
hores (un taller mensual) i en l’edició
de 5 guies didàctiques relacionades
amb els tallers diversos tallers que
permetran seguir i aprofundir en el
seus temaris que són:
1. Construir vincles saludables (ja
editat)
2. El lloc del pares, el lloc dels fills
3. Entendre els fills i fer-se entendre
4. Viure amb ulls d’adolescent
5. L’art del límit i del pacte

Els objectius del curs són aportar
eines i recursos a la tasca educativa
dels pares per a construir bons vincles afectius amb els fills, millorar la
comunicació interpersonal i aprendre a gestionar situacions d’estrès i
conflictes en l’àmbit familiar.
El coordinador i facilitador del programa és Lluís Vilalta Urrea, psicòleg,
terapeuta familiar i coach sistèmic.

COMERÇ

30è aniversari del
restaurant Can Suñé
n Després de 24 anys treballant de
xef a l’Hotel Colon, l’Antoni Suñé i
la seva esposa Assumpció varen
decidir obrir el restaurant Can Suñé,
ubicat a l’antic Hotel Providència i,
posteriorment, Hotel Pinzón. De
l’any 1984 i fins al 1999 també es
va explotar com a hotel i a partir
d’aquest últim, exclusivament com
a restaurant. Ja des d’un principi i
fins l’actualitat, la idea ha estat
oferir productes de proximitat,
peix de costa i horta del nostre
Maresme. Els arrossos, els guisats
i peixos al forn es van convertir en
els referents del restaurant, sense
oblidar la pastisseria i la fleca, feta
al mateix obrador del restaurant. La
carta del restaurant es canvia segons
temporada i s’ofereixen menús
gastronòmics durant tot l’any. Aquest any, per celebrar l’aniversari,
durant els mesos de maig i juny s’oferirà un menú amb plats que ja
es servien l’any 1984 i que podeu consultar al web del restaurant:
www.cansune.com

19a Festa de la Primavera
n El Parc de Can Muntanyà
va acollir el passat 29 de
març la 19a edició de la Festa
de la Primavera, una jornada
mediambiental que va viure
una intensa activitat al llarg
del matí.

Nens i nenes, acompanyats
per pares i mares i sota la
supervisió dels especialistes
de la Jardineria Raúl Martín
–empresa encarregada de
part dels parcs municipals de
Caldes– van plantar diverses
espècies de plantes i arbustos a diferents punts del parc,
ajudant així a la reforestació
de les seves instal·lacions.
Els més grans van dedicar la
seva activitat a les zones altes

El Mercat municipal obrirà els
diumenges fins el 7 de setembre
A partir de l’11 de maig, els comerços del Mercat municipal
de Caldes obriran en horari comercial de 9:30 del matí fins
les 13:30 h del migdia. Aquesta ampliació d’horaris serà vigent
fins el 7 de setembre.

FRUITES I VERDURES MERCÈ
L’Àngels regenta la parada de fruites
i verdures del Mercat municipal, un
establiment amb una llarga tradició
pagesa. La parada porta el nom de la
seva mare, Fruites i Verdures Mercè.
Però va ser l’àvia Roseta la que va
iniciar l’activitat comercial a Caldes,
on arribava amb el seu carro ple de
productes de l’horta que ella mateixa conreava i venia a la Riera.
El fill de l’àvia Roseta, en Josep,
va continuar conreant la terra i es
va casar amb la Mercè -la mare de
l’Àngels-, que es va posar al front
del negoci al Mercat de Caldes,
per a comercialitzar tots els productes frescos collits de la seva
horta familiar.
Ja fa cinc anys que l’Àngels, filla de
la Mercè i en Josep, va continuar el
negoci de la seva família a l’actual

Mercat de Caldes, conservant el
nom de la parada dedicat a la seva
mare. L’Àngels ha actualitzat l’aspecte exterior de la parada, ha col·locat
nous expositors i ha instal·lat frigorífics, càmera, etc. L’oferta comercial
de la parada és bàsicament de fruita
i verdura de temporada de l’horta
familiar, però també hi podeu trobar altres productes de proximitat,
sempre de la millor qualitat.
L’Àngels valora de forma positiva el
tracte amb el seu client, molt proper, i el producte que ofereix, de
qualitat i molt difícil de trobar en altres espais comercials com les grans
superfícies. Creu que el Mercat es
diferencia de la resta de comerços
justament en aquest tracte personalitzat al client, oferint un producte
de màxima qualitat.

Fruites i Verdures Mercè es troba al
bell mig de les instal·lacions del Mercat municipal de Caldes, just a l’entrada. L’horari de la parada és de dilluns
a dissabte de 8 del matí a 13:30 h i, del
8

mes de maig al 6 de setembre, els
diumenges de 9:30 a 13:30 h. L’Àngels
també ofereix servei gratuït a domicili (937 911 503 o 690 936 463).

a

del parc, mentre que els més
petits van centrar-se en la
zona d’entrada i al voltant de
la pèrgola. El punt de trobada final va ser la pèrgola, on
grans i petits van plantar les
últimes espècies que quedaven per plantar.
La jornada va finalitzar amb
un espectacle de màgia, a
càrrec de Churches, que va
fer passar una bona estona
a tots els jardiners que havien treballat de valent en
la reforestació del parc durant tot el matí.

FESTES

Caldes celebra Sant Jordi
n El 23 d’abril es va celebrar la Diada de Sant Jordi amb activitat
centrada, sobretot, a l’esplanada de Can Muntanyà i la Riera. La
biblioteca Can Milans va organitzar una edició especial de l’Hora
del Conte per als infants de les escoles i diverses parades van
oferir llibres i roses en aquest mateix escenari. Una d’elles, com
ja és habitual, va ser la dels Serveis Socials de l’Ajuntament de
Caldes, que oferien roses fetes per les usuàries del servei a través
del taller realitzat prèviament.

2a Fira Animalnatural
n El 21 d’abril, la 2a Fira
Animalnatural va omplir
d’activitat l’esplanada de
Can Muntanyà, de la mà de
l’associació de protectores APUAD, amb el suport
de l’Ajuntament. L’objectiu
de la jornada i la mostra en
general és conscienciar la
gent sobre la responsabilitat que comporta tenir un
animal a casa. Van participar
en aquesta 2a edició diverses protectores d’animals i
tot i que la pluja va obligar
a escurçar la jornada, es van
celebrar diverses activitats
com una desfilada de gossos
en adopció.
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ACTUALITAT

Neix l’Assemblea Local del
Procés Constituent
n Comunicat Assemblea Local PC.- Després d’algunes trobades informals, un grup de caldencs i caldenques vàrem constituir, el passat
13 de desembre de 2013, l’Assemblea Local del Procés Constituent.
El Procés Constituent, liderat per la monja benedictina Teresa Forcades i l’economista Arcadi Oliveres entre d’altres, neix amb l’objectiu
de definir quin nou model d’estat i d’ordenació socioeconòmica volem, fent una crida a la ciutadania de Catalunya a adherir-se al seu
manifest que té per objectiu la convocatòria d’un procés constituent a Catalunya que permeti que el poble català decideixi de forma
democràtica i pacífica quin model d’estat i de país és el que desitja,
des d’una perspectiva antagònica al model capitalista.
El propòsit de l’Assemblea Local és organitzar activitats, conferències… que aportin informació i conscienciïn respecte al canvi social,
polític i econòmic que persegueix el Procés. És per això que animem
totes les persones que vulguin adherir-se al moviment a llegir el seu
manifest (www.procesconstituent.cat) i a posar-se en contacte amb
nosaltres per sumar-se a la nostra lluita!
Ens podeu enviar un correu electrònic a eaguado@xtec.cat
Assemblea Local del Procés Constituent de Caldes d’Estrac

Agraïment d’El Somriure dels Nens
n Comunicat Somriure dels Nens.- Hola
amics! Gràcies a la col·laboració de socis,
voluntaris, amics, col·laboradors, simpatitzants, a la Fundació Lux Perpètua per
la seva aportació amb els seus concerts, i
una part a l’Obra Social La Caixa, i persones que ni tan sols coneixem, hem pogut
realitzar la nova aula, exigida pel Govern,
per poder escolaritzar els 110 nens/es que
en aquest moment tenim escolaritzats.
Aprofitem també per donar les gràcies a
les 2 senyores de Caldes (que volen estar en l’anonimat) que ens han
realitzat més de 40 gorres perquè els més petits no passin fred.
Us comuniquem que enguany no celebrarem el Festival Catalunya
amb l’Índia perquè no disposem de dates per a organitzar-lo, per
motius de la celebració de les eleccions europees i manca de disponibilitat d’espai. Disculpeu les molèsties.
El Somriure dels Nens

Vicent Partal ofereix una visió
optimista del procés sobiranista
El periodista recomana “gaudir del procés històric que estem vivint”
n El periodista Vicent Partal, director de Vilaweb, va presentar
el seu llibre “A un pam de la independència”, en un acte celebrat a
La Fabriqueta, inclòs dins el cicle
“Dret a Decidir”, que organitza
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Partal va fer un repàs de la situació actual amb arguments sòlids
i explicacions creïbles a partir de
la gestació del nou Estatut del
2006, tot valorant els fets principals que han passat des de llavors i atorgant el protagonisme
del procés a la mobilització del
poble català. El periodista creu
fermament que “la independència de Catalunya és possible i que aquesta s’ha de produir en el sí de la
Unió Europea”. També va apuntar els possibles escenaris que es produiran abans i després de la consulta del 9 de novembre de 2014, “si anem
superant els obstacles del govern del PP”.
Partal, que com a periodista ha estat testimoni directe de processos
d’independència de nacions europees com Lituània, Eslovènia i altres, va
remarcar que davant la voluntat majoritària d’un poble, no hi ha govern
ni organització internacional que ho pugui aturar. Per això va considerar
molt important el que passi el proper 11 de setembre. “Si aquell dia –va
dir– Catalunya surt al carrer i deixa ben clara la seva voluntat sobirana,
la independència no tan sols serà possible, sinó que serà realitat”.
Igualment, va exhortar tothom a no tenir por de les visions catastrofistes
que alguns pronostiquen, i no va deixar opció a cap altra negociació amb
l’estat espanyol que els termes i detalls de la independència. Per a Partal,
els pactes fiscals i les propostes federalistes, ja han passat a la història. Per
a ell, el govern del PP és presoner de les seves paraules i ja fa temps que
ha situat el procés actual en un carreró sense sortida que no porta enlloc.
Al final de l’acte, Vicent Partal va fer una recomanació a tots el presents, “gaudiu d’aquest procés perquè estem fent història, perquè en
som protagonistes i perquè estem davant una oportunitat única gracies a la nostra voluntat i ganes de ser lliures i també fruit del treball persistent i difícil d’anys enrere i de moltes persones que hi han treballat”.

L’Ajuntament posa en marxa un portal web gratuït per a les entitats
n El nou portal és totalment gratuït i el gestionen directament aquelles entitats i associacions que ho sol·licitin amb la finalitat de donar a conèixer
i actualitzar les dades de contacte, les activitats que organitzen i totes aquelles informacions que vulguin difondre.
En aquest nou web, les entitats de Caldes hi apareixen segons els àmbits d’activitats en què estiguin donades d’alta al registre municipal d’entitats.
A més de funcionar com a guia, el portal també inclou informacions d’interès, com ara la normativa de subvencions o els tràmits que es poden
realitzar amb la Generalitat i/o Ajuntament.
El passat 4 d’abril, les entitats van tenir l’oportunitat de realitzar un breu curs de formació per a gestionar sense problemes el seu nou espai web.
Aquelles entitats que no van poder assistir al curs, s’han de posar en contacte amb el servei de premsa de l’Ajuntament (premsa@caldetes.cat), per
a informar-se de com obtenir unes claus d’accés i poder disposar del seu espai al portal.
Amb aquest nou Portal d’Entitats, l’Ajuntament de Caldes obre una altra finestra a la xarxa digital i fa un pas més en la seva proposta d’esdevenir
un Ajuntament 2.0 amb la recent renovació del web municipal (www.caldetes.cat) i la creació d’una pàgina web específicament dedicada al turisme
(www.caldetes.cat/turisme), a més d’estar present a diferents xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram).
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LES RECOMANACIONS DE CAN MILANS

BIBLIOTECA

La Biblioteca us proposa un
maig carregat d’activitats

Un cel de plom. Carme Martí. (NOVEL·LA)
Badalona: Ara Llibres, 2012.

La vida de Neus Català,
la darrera supervivent
catalana del camp d’extermini de Ravensbrück,
és la història viva d’un
segle i d’una lluita constant. Els seus records,
novel·lats per Carme
Martí amb una sensibilitat i una intensitat
extraordinàries,
són
autèntiques lliçons de
vida convertides en una
llarga història impossible
de deixar de llegir. Filla
de pagesos del Priorat, Neus Català era una jove inquieta de
vint-i-dos anys quan va esclatar la Guerra Civil espanyola. En
aquelles circumstàncies i amb les seves ganes d’ajudar, es va
fer responsable sanitària d’una colònia de 182 nens. Amb ells
va emprendre el dur camí de l’exili a França, on es va enamorar i va col·laborar amb la resistència. Quan va ser capturada
i deportada als camps de Ravensbrück i Holleischen va conèixer l’infern, però també la solidaritat i la germanor sense
límits. “Envoltada de dones amigues i de dones desconegudes
que patien el mateix destí que jo, em sentia sola a la vegada
que em sabia acompanyada. En la nostra immensa solitud ens
teníem les unes a les altres”.

Del 24 d’abril a l’11 de maig, de 15.30h a 20.30h.
La Biblioteca acull l’exposició Maternitats, de Bru Rovira. Un
recull de fotografies captades arreu del món de mares amb
els seus fills; imatges de gran bellesa que configuren un relat
commovedor i apassionat sobre l’amor de mare.
Dissabte 10 de maig, a les 18.30h. a la Sala
Cultural de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Pep Blay i Krishoo Monthieux presenten el recital Paternitats.
Poemes, històries, sons i gemecs, una acció poètica del rapsoda i escriptor Pep Blay amb la màgia sonora i les troballes
musicals del multiinstrumentista francès Krishoo Monthieux,
a partir d’un tema: la concepció d’una filla. Activitat emmarcada dins l’exposició Maternitats.
Dissabte 24 de maig, a les 19.00h.
L’escriptora Eliana Oliveira i l’editor Jordi Solé presenten el
seu llibre Ajudeu-me, el crit d’una llengua que volia seguir
viva. Aquesta activitat s’emmarca dins el programa Voluntariat per la llengua ja que és un testimoni del procés d’immersió
lingüística a Catalunya.
I no oblideu consultar la resta d’activitats per a infants a la
programació. Us hi esperem!
GRUPS MUNICIPALS

Transparència i participació
Un fet inqüestionable és que avui dia un alt
percentatge de la població no confia en els
seus representant polítics; això es tradueix, entre altres coses, en una abstenció significativa
en els processos electorals, també en les eleccions municipals.
Més enllà dels discursos de rigor de la nit electoral, creiem que els partits polítics, com a instruments al servei de la ciutadania, hem d’actuar
per combatre aquesta desconfiança i desafecció.
Un bon instrument és la transparència i la informació que es pugui donar des de l’Ajuntament, sobretot des de la web municipal. Els ciutadans i ciutadanes no estem obligats legalment a conèixer fins a l’últim
detall de la gestió municipal, però sí que tenim el dret de conèixer
fins aquest últim detall. En aquest sentit seria bo que un web municipal
donés públic coneixement per exemple, de coses com aquestes:

•

El currículum dels nostres representants a l’Ajuntament, per saber
qui ens governa i qui exerceix la funció d’oposició.
•
Quines són les despeses de l’Ajuntament i quines són les retribucions,
per tots conceptes, dels nostres electes i empleats municipals.
•
Com es gestiona el pressupost municipal.
Si l’examinem en detall, el web del nostre Ajuntament no és un bon
exemple de transparència i informació.
Pel que fa al darrer punt, per exemple, la normativa vigent obliga l’Ajuntament a trametre informació trimestral, semestral i anual sobre la
gestió del pressupost al Ministeri d’Hisenda. Si l’Ajuntament ja disposa
d’aquesta informació per al Ministeri, per què no compartir-la amb la
resta de caldencs i caldenques? Més i millor informació pot ajudar
els caldencs i caldenques a interessar-se i a participar en la gestió
de la política municipal, i així combatre la desconfiança i la desafecció. Per què no apostar per aquesta via?
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AGENDA D’ACTIVITATS DEL MES DE MAIG DE 2014

4

Diumenge

2/4 de 12 matí, Fundació Palau
Concert de l’Escola de Música
l’Oriola
Els diumenges de la Fundació
Palau
Actuació dels alumnes de
l’escola de música l’Oriola.
Participen 2 combos, la BIG
BAND i la coral dels petits.
Tocaran bandes sonores de
pel·lícules conegudes per tots,
clàssics del jazz i molt més!
Organitza: Fundació Palau

6

Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
Taller de Musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)

8

Dijous

11 h matí, Espai Lúdic
Taller per a la gent gran
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)
7 h tarda, Biblioteca Can Milans
Presentació de la nova guia
de recursos del Maresme, “La
cuina del Maresme”
A càrrec de la Biblioteca Can
Milans i el Restaurant Fonda
Manau
Organitza: Biblioteca Can
Milans

10

Dissabte

10 h matí. La Fabriqueta
Presentació del programa
“Aprenent a ser pares”
A càrrec del psicòleg,
terapeuta familiar i coach
sistèmic, Lluís Vilalta Urrea
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)
2/4 de 7 tarda, Biblioteca Can
Milans
“Paternitats”. Poemes,
històries, sons i gemecs.
Poesia i música a càrrec de
Pep Blay i Krishoo Monthieux
Organitza: Biblioteca Can Milans

11

Diumenge

12 h migdia, Esplanada Can
Muntanyà
Sardanes
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

11

Diumenge

6 h tarda, Sala Cultural
Lliurament de premis de la
fase local de la XXXI Mostra
Literària
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac

13

Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
Taller de Musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)

14

Dimecres

5 h tarda, La Fabriqueta
Sortim de casa
Passejades en grup per racons
de Caldes d’Estrac
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)

15

Dijous

11 h matí, Espai Lúdic
Taller per a la gent gran
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)

18

Diumenge

8 h matí, Esplanada Can
Muntanyà
Fira d’Antiguitats, Brocanters
i Col·leccionisme
Fins les 3 de la tarda
Organitza: Ajuntament de
Caldes d’Estrac

20

Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
Taller de Musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)

22

Dijous

11 h matí, Espai Lúdic
Taller per a la gent gran
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes d’Estrac)

24

Dissabte

10 h matí, La Fabriqueta
Taller “Construir vincles
saludables”, del programa
“Aprenent a ser pares”
A càrrec de Lluís Vilalta
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes d’Estrac)
7 h tarda, Sala Cultural
Ball
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac
7 h tarda, Biblioteca Can Milans
Presentació del llibre
“Ajudeu-me. El crit d’una
llengua que vol seguir viva”
Presentació a càrrec de
l’autora, Eliana Oliveira de
Freitas
Organitza: Biblioteca Can
Milans. Col·labora: CNL de
Maresme

25

Diumenge

12 h migdia, Esplanada Can
Muntanyà
Sardanes
Organitza: Agrupació de
Pensionistes i Tercera Edat de
Caldes d’Estrac

27

Dimarts

11 h matí, Casal dels Avis
Taller de Musicoteràpia
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)

29

Dijous

11 h matí, Espai Lúdic
Taller per a la gent gran
Organitza: Serveis Socials
(Ajuntament de Caldes
d’Estrac)

31

Dissabte

5 h tarda, Sala Cultural
Sessió de cinema infantil
Organitza: AMPA Escola
Sagrada Família

1

Diumenge (juny)

A l’Esplanada de Can muntanyà
Mercat de 2a mà
Organitza: Serie B Market i
Ajuntament de Caldes d’Estrac

