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@vedrunamanlleu@pepplaza

Quan aquest butlletí sigui a les vostres mans, serem a les portes de la 
Festa Major o possiblement ja l’estarem vivint de ple. Una Festa Major 
que any rere any fa de pont entre l’estiu que s’acomiada i el nou cicle 
anual que comença a la tardor.
Enrere queda un Caldes ple de vida al carrer, als parcs, a les terrasses... 
Un Caldes que ha viscut una nova edició del Festival Poesia i + i la 1a Tro-
bada de Jazz sota el cel estrellat de juliol, que ha gaudit de l’Emoció del 
color amb l’explosió visual de les obres de Ceballos a La Fabriqueta i que 
ha vist com el Mercat Municipal s’omplia de gom a gom en la primera 
jornada de Tapes i música. Un Caldes d’aigua de mar polida, de bandera 
blava, de restauradors atrafegats, de joves fent camins al parc Munta-
nyà, de persones deleroses de sortir al carrer i participar. Un Caldes ple 
de vida pròpia gràcies a les iniciatives de particulars, comerços i entitats.
Davant queda molta feina per fer. Encarem la tardor amb la confecció 
del pressupost per al 2017, quan tot just fa uns dies que s’ha aprovat de-
finitivament el del 2016, i la revisió de les ordenances. Seguirem treba-
llant per optimitzar al màxim les concessions i posar-hi ordre. Per assolir 
els objectius de transparència i participació ciutadana. Per  potenciar 
el Servei d’ocupació i l’atenció a les persones. Per trobar  solucions als 
problemes d’aparcament. Per recuperar espais perduts o desconeguts 
per molts de nosaltres.  Seguirem treballant per garantir una educació 
i una sanitat de qualitat, trucant a tantes portes com calgui, i deixant 
clara la nostra posició.
Però aquests dies regalem-nos tots una petita treva. Gaudim de la nos-
tra Festa Major. Sortim tots al carrer per viure-la de nou, per sentir-la. 
Som tots nosaltres els que fem la festa. I agafem forces per afrontar  els 
reptes del nou cicle anual que ja comença. 
Bona Festa Major i feliç entrada a la tardor!
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– eltemadelmes

La gastronomia, 
la música i 
l’ambient 
festiu van 
protagonitzar 
la jornada que 
va gaudir d´una 
important 
assistència

Èxit de la primera degustació 
de tapes i música al Mercat
Municipal

Dissabte 13 d’agost el Mercat Munici-
pal de Caldes va protagonitzar la prime-
ra mostra de tapes i música de Caldes, 
una iniciativa impulsada des de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajun-
tament de Caldes que unia gastronomia, 
música en directe i una fira artesanal de 
qualitat al voltant d’un dels carrers més 
emblemàtics de la vila: la Riera.
A les 18h al pedrís de la Riera ja es van 
col·locar les paradetes d’artesania oferint 
tota mena de productes de qualitat com 
roba, bijuteria i objectes de regal.
A partir de les 20h l’oferta es va com-
pletar amb les tapes a partir d´1 euro 
que es podien degustar dins del Mercat 
Municipal gràcies a l’esforç dels establi-
ments Can Piu (polleria i carnisseria), 
Carnisseria Anna Solà, La Cassoleta, La 
Quadra del Mar, Peixateria La xarxa, 
Verdures Mercè, 39 Verdura i Cultura i 

Garden Arqué que va ser l’encarregat 
de la decorar el mercat amb tot tipus 
de plantes. Durant la tarda, Soletico i 
Monsà també es van unir al programa 
traient els seus productes al carrer.
La música en directe del “Quarteto 
Izaura” que es podia gaudir al carreró 
del costat del Mercat Municipal va aca-
bar d’arrodonir una jornada marcada 
per una nombrosa participació de gent 
que va apropar-se a Caldes atreta per la 
novetat del programa.

Tant l´Ajuntament com els establiments 
participants valoren positivament l´èxit 
assolit en aquesta primera edició de la 
mostra, en què l´objectiu era promocionar 
el comerç de proximitat i donar a conèi-
xer els productes de qualitat del comerç 
local. És per això que ja s´està treballant 
per realitzar una segona edició.
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actualitat joventut–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Fent Camins” recupera 
les zones de passeig del 
parc Can Muntanyà

Camins rehabilitats i noves 
zones de passeig per gaudir 
del parc Can Muntanyà. La 
tasca dels joves integrants del 
projecte «Fent Camins» ha 
deixat imatges de gaudi com 
les que es poden veure a les 
fotografies.
«Fent Camins», el programa 
que té com a objectiu el fo-
ment de l’ocupació entre els 
joves i la potenciació del parc 
Can Muntanyà, es va iniciar l’1 
de juny organitzat per l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya.
Aquest any han estat nou 
els participants del programa 
que s’ha dut a terme cada di-
mecres, dijous i divendres al 
matí, amb una part teòrica i 
una part pràctica coordinada 
pel mestre del taller, Àngel 
Campeny, enginyer agrò-
nom. Entre d’altres activitats, 
els alumnes van realitzar una 
sortida al Mercat de la Plan-
ta i la Flor de Vilassar de Mar, 
amb l’objectiu de que els jo-
ves coneguin una part més de 
l’àmbit de la jardineria a nivell 
professional.

El programa formatiu ocupacional es va 
iniciar l’1 de juny i finalitzarà el 31 d’agost 
amb la contractació d’un dels participants

El passat 23 de juliol, l’Espai Jove va sor-
tir al carrer per organitzar el que ha estat 
la setena edició del Campionat juvenil de 
tennis taula al parc Joan Maragal, perme-
tent així que tothom qui volgués pogués 
seguir els partits en directe.

Conclou la setena edició 
del Torneig juvenil de 
tennis taula a la fresca 

Una bona colla de joves 
va participar i es van 
disputar més de 50 partits

Amb un bon nombre de participants, entre 
les 17h i les 20h es van disputar més de 50 
partits i els guanyadors van ser: Roger Vi-
ves (primer classificat), Sergi Vives (segon 
classificat) i Joël Font San Agustín (tercer 
classificat). Gràcies a la col·laboració amb 
La Quadra del Mar, el primer classificat va 
obtenir un sopar complet (entrepà, begu-
da i patates), el segon classificat un sopar 
senzill (entrepà i beguda) i el tercer classi-
ficat una beguda.
Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac es vol destacar que, a més de 
la competició, el torneig de tennis taula ha 
permès potenciar la implicació dels joves en 
una activitat que els aporta hàbits saludables, 
a més de promocionar l’esport i la salut.

L’activitat es va organitzar des de l’Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament de Caldes amb la  
col·laboració i suport de la Direcció General 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona.

Com estava previst, el taller 
va finalitzar el 31 d’agost i es 
va celebrar amb una jorna-
da de portes obertes que va 
consistir en una visita guiada 
pel parc Muntanyà, durant la 
qual es van poder veure tots 

els camins i espais recupe-
rats. La trobada va finalitzar 
amb un refrigeri a la caseta 
de fusta del parc, en què es 
va destacar la importància i la 
qualitat de la tasca que han 
dut a terme els joves. 

Un cop finalitzada la primera 
part del programa, l’Ajunta-
ment de Caldes contractarà  
un dels joves que hi ha partici-
pat i que treballarà sota la co-
ordinació de Campeny durant 
un període de 3 mesos.

Camins del parc Muntanyà abans de la rehabilitació

Camins del parc Muntanyà rehabilitats
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actualitat acció social–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Millorant l’autoestima 
i l’autonomia a 
través del Pilates

L’Àrea d’Acció Social inicia 
un nou curs de mobilitat 
adreçat a la gent gran

Balanç positiu del primer 
mes de funcionament del 
Servei Local d’Ocupació

Tornarà a obrir les portes a partir del 6 de 
setembre, després del període vacacional

Segons les dades emeses des del Servei Local d’Ocupació, durant el mes de 
juliol s’han concertat un total de 16 entrevistes, s’han gestionat 3 ofertes laborals 
i s’ha aconseguit contactar amb 5 empreses locals.
El nou Servei Local d’Ocupació es va posar en marxa el 7 de juliol, amb una part 
d’una subvenció de la Diputació de Barcelona orientada al foment del treball. 
Marta Rosario, tècnica local d’ocupació externa, és l’encarregada de dur a ter-
me sessions d’orientació laboral individualitzades i de fer totes les gestions des 
del municipi de Caldes.
Després d’aquest primer període en què s’han obtingut uns resultats favorables, 
el Servei Local d’Ocupació romandrà tancat per vacances fins al 6 de setembre. 
Es pot demanar hora de visita a través del telèfon d’Acció Social de l’Ajuntament 
de Caldes: 93 791 15 42 dilluns, dimarts i dijous de 9h a 13h. 

Formació de català 
per a adults

L’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Caldes engega 
un curs de 45h per a tots els que 
s’inicien en la llengua catalana

Un any més, l’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Caldes torna a posar en 
marxa un curs de català bàsic dirigit als 
nouvinguts i a tots aquells que desitgin 
aprofundir en l’idioma.  Les classes comen-
çaran el 26 de setembre i es faran els dilluns 
i dimecres de 18 a 20h a la Fabriqueta fins al 
21 de desembre.
Aquest any la responsable del curs és l’Anna 
Moore, especialista en la formació de català 
per a adults per la Universitat de Barcelo-
na, i el curs tindrà un enfoc comunicatiu. Un 
dels objectius principals és dotar l’alumnat 

de les eines necessàries per tal que puguin 
utilitzar la llengua en els entorns en què es 
relacionen. Tal i com explica Moore, es trac-
ta de veure la llengua com un element viu 
que es pot aprendre en contextos reals i no 
únicament a partir dels llibres.
Els interessats a apuntar-se al curs poden 
fer-ho a través del telèfon de Serveis Soci-
als: 93 791 15 42, dilluns, dimarts i dijous de 
9h a 13h. La inscripció és gratuïta.

Torna el taller 
d’informàtica per 
a la gent gran 

Organitzat per l’Àrea de 
Serveis Socials, té com 
a objectiu introduir els 
participants en la utilització 
de les eines bàsiques de 
la informàtica, així com 
de les xarxes socials

La primera sessió es farà el 17 de se-
tembre al Casal d´Avis de 10h a 12h i està 
previst que es faci cada dissabte fins al 26 
de novembre.
Com a les altres edicions, el curs té com  a 
objectiu que tots els participants continu-
ïn aprofundint en la utilització de les eines 
més bàsiques de la informàtica, les xarxes 
socials i el correu electrònic, per mante-
nir-se en contacte tant amb l’actualitat 
com amb el seu entorn més immediat. 
De forma indirecta, també s’aconsegueix 
una millor integració i una millora en la 
qualitat de vida de tots els assistents, que 
gràcies a la utilització de les noves tecno-
logies aconsegueixen continuar tenint una 
vida social activa i enriquidora.
Per apuntar-se al curs, només cal trucar 
al telèfon de Serveis Socials (93 791 15 
42) els dilluns, dimarts i dijous de 9h a 
13h. La inscripció és gratuïta.
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Treballar la força, la flexibilitat, l’equilibri i 
el to muscular i a través d’aquests exercicis 
aconseguir una major autoestima, confian-
ça i seguretat en un mateix. Tots aquests 
són els beneficis de practicar una disciplina 
que cada cop té més adeptes: el Pilates.
És per això que des de l’Àrea d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Caldes s’ha preparat un 
curs de mobilitat especialitzat en Pilates i 
orientat a la gent gran que vulgui millorar la 
seva qualitat de vida. 
El curs es farà del 6 d’octubre al 9 de març 
cada dijous de 10 a 11h al Casal d’Avis. La 
inscripció és gratuïta i es pot fer a través del 
telèfon de Serveis Socials: 93 791 15 42 els 
dilluns, dimarts i dijous de 9h a 13h. 
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actualitat via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

actualiat urbanisme/medi ambient––––––––––––––––––––––––––––––––

actualitat salut––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adjudicades les concessions dels 
mòduls 3 i 9 del parc Joan Maragall

El Ple ordinari de 
l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac celebrat el 18 
de juliol va aprovar 
l’adjudicació de les 
concessions dels mòduls 3 
i 9 del parc Joan Maragall

La concessió del mòdul 3 es va adjudi-
car a Piccolosso Mar S.L., amb servei po-
livalent, amb els vots favorables de tots 
els regidors que composen el Ple.  Res-
pecte al mòdul 9 es va adjudicar a Jorge 
Gustavo Dragossa, en qualitat de servei 
bar-restaurant. En aquest cas, l’adjudica-
ció es va aprovar amb els 6 vots favora-
bles d’ERC i del PSC, i l’abstenció de CDC.

El consultori mèdic de Caldes 
d’Estrac va obrir tots els dies d’estiu
Després de les intenses negociacions dutes a terme pel regidor de Salut, Joan Baró, 
amb l’ICS (Institut Català de la Salut), finalment es va aconseguir que el consultori mè-
dic obrís tots els dies d’estiu.
Des de la Regidoria es vol agra-
ir l’esforç i la predisposició de 
l’equip directiu d’Atenció Primà-
ria per tal que no es tanqui el 
consultori durant aquest perío-
de vacacional, tot i la dificultat 
en què es troben per la manca 
de personal sanitari.
Al mateix temps alegrar-nos 
tots els caldencs i caldenques 
per aquest resultat.

Aquests darrers mesos s’han de-
tectat destrosses a les àrees infantils 
del parc Joan Maragall, tant dels jocs 
destinats als nens com en algunes de 
les tanques d’aquests espais, i tam-
bé pintades en el mobiliari urbà. Des 
de l’Ajuntament s’ha encarregat a la 
brigada municipal que es procedeixi 
a la seva reparació però es vol cons-
cienciar els usuaris de la via pública 
del cost que suposa la reparació de 
cadascuna d’aquestes destrosses. 
Des de l’Ajuntament es fa una crida a 
tots els veïns perquè sempre que pre-
senciïn aquests fets ho denunciïn a la 
policia local o bé trucant al 112, per 
evitar que es tornin a repetir.
D’altra banda també s’estan denun-
ciant certes actituds incíviques de 
propietaris dels gossos que no s’en-
carreguen de netejar la brutícia que 
generen les seves mascotes al carrer, 
així com d’usuaris de la via públi-
ca que no respecten les normes de 
circul·lació, ni es cuiden de llençar la 
brossa correctament.  

Les licitacions per als mòduls 3 i 9 del parc 
Joan Maragall s’havien convocat el passat 
31 de març però es van declarar desertes 
en no presentar-se cap proposició. Davant 
d’aquesta situació es va treure una nova 
licitació, publicada el 8 de juny, que dóna 
més recolzament a l’inversor i acompleix 
l’objectiu d’obtenir la màxima ocupació del 
parc, així com ampliar l’oferta gastronòmi-
ca, tal i com va explicar Miquel González, 
regidor d’Urbanisme, en el moment de fer 
pública la nova convocatòria.

La Regidoria de Via Pública
fa una crida al civisme

Durant els mesos de juliol 
i agost s’han detectat 
situacions abusives amb 
el mobiliari urbà i hàbits 
incívics que suposen una 
manca de respecte envers 
els veïns i veïnes de Caldes
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actualitat via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La regidoria de Via Pública informa:
Com reciclar a Caldes? 
NORMES BÀSIQUES PER FER DE CALDES UN MUNICIPI MéS SOSTENIBLE

Cristall i grans vidres. 
Neveres, rentadores, 
rentavaixelles i grans 
electrodomèstics.
Aparells electrònics: 
televisors, vídeos, DVDs, 
equips de música.
Aparells informàtics.
Joguines electròniques 
(qualsevol que porti piles).

Mòbils.
Cintes de vídeo, 
cassetes, CDs, DVDs.
Bombetes i fluorescents.
Piles i bateries.
Pintures i dissolvents.
Oli vegetal.
Oli mineral.
Productes fitosanitaris.
Bateries de cotxe.

Tòners i cartutxos 
d’impressora.
Restes de jardineria.
Runa.
Ferralla.
Roba i sabates.
Mobles i trastos.
Medicaments.
Neumàtics.
Radiografies.

Orgànic
(contenidor amb tapa marró)
En aquest contenidor s’han 
de dipositar en una bossa 
compostable: restes de menjar 
(fruita, verdura, carn, peix, 
closques d’ou, marisc, fruits 
secs, menjar cuinat...), marro 
del cafè i restes d’infusions, pa 
sec, taps de suro, serradures 
i llumins, paper de cuina, 
restes de plantes (fulles...)

Resta
(contenidor amb tapa negra)

•	 Pols d’escombrar
•	 Bolquers i compreses
•	 Restes de ceràmica
•	 Burilles de cigarreta
•	 Paper encerat de carnisseria
•	 Fregalls
•	 Altres residus amb materials 

mixtos (raspalls de dents, 
bolígrafs, ganivetes d’afaitar...)

Vidre
(contenidor amb tapa verda)

Ampolles i pots de vidre. Sense 
taps, ni tapes ni xapes.
No: res de cristall, ni grans vidres 
plans, bombetes o fluorescents, 
gots, plats, ceràmica o runa.

Paper
(contenidor amb tapa blava)
Fulls de paper, cartes i sobres.
Cartró (plegat), oueres de cartró,
paper de diari i revistes.
No: paper tacat, fotografies, 
paper encerat o plastificat.

Envasos
(contenidor amb 
tapa groga)
•	 Envasos de plàstic (pots 

de iogurt, de llet, d’aigua, 
de detergent...)

•	 Bricks (de llet, de sucs...)
•	 Llaunes (de beguda, 

de conserves...)
•	 Xapes i taps metàl·lics
•	 Aerosols
•	 Bosses de plàstic
•	 Safates de porex
•	 Paper d’alumini

No: plàstic dur, bolígrafs, joguines, 
brides, tubs o mànegues, CD o 
vídeos, cintes de regal o embalatge.

Residus que s’han de portar a la deixalleria:

La Regidoria de Via Pública
fa una crida al civisme

Segons el regidor de Via Pública i Governació, Joan Baró: “Fets 
com aquests afecten la convivència del municipi i suposen un 
cost extra que paguem entre tots. És per això que fem una crida 
per conscienciar tothom de la manca de respecte que suposen 
aquests hàbits, tot esperant no trobar-nos amb més comporta-
ments incívics d’aquest tipus”.
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El 90% dels residus que es generen 
es poden reciclar, atorgant-los una 
nova vida tot apostant per un món 
més sostenible. Per aconseguir-ho és 
imprescindible fer una correcta sepa-
ració dels residus.

Com s’ha de fer?
A Caldes d’Estrac hi ha cinc tipus de 
contenidors: orgànic, vidre, paper, en-
vasos i resta.

Deixalleria
Quan es tracta de residus especials 
cal portar-los a la deixalleria. Els veïns 
de Caldes poden dirigir-se a la deixa-

lleria Tres Viles, ubicada al c/Indústria 36 
de Sant Andreu de Llavaneres. 

Horaris:
Del 25 de març al 28 d’octubre: 
     De dimarts a dissabte: de 9 a 13h 
     i de 17 a 20h; diumenge: de 9 a 14h
Del 29 d’octubre al 24 de març: 
     De dimarts a dissabte: de 10 a 14h
     i de 16 a 19h; diumenge: de 9 a 14h

Deixalleria mòbil:
Diumenges de 10 a 13:30h a l’esplanada de 
Can Muntanyà

Per a la recollida de trastos 
  vells i andròmines cal trucar 

prèviament al 93 791 00 05
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actualitat turisme/promoció econòmica––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PROPOSTES COMERCIALS

CLIENSOL ENERGy:
SOLUCIONS PROFESSIONALS PER 
A L’ESTALVI ENERGèTIC

Adreça: Camí Ral 41  ·  08393 Caldes d’Estrac  ·  Telèfon: 93 756 74 69
Obert: Dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 15h a 18h 
www.cliensol.es       info@cliensol.es

Ajudar famílies i empreses a reduir les factures d’energia , coneixent 
en temps real i amb exactitud els seus consums d’energia. Aquesta 
va ser la idea innovadora que es va materialitzar en una empresa del 
sector de les noves tecnologies ubicada a Caldes: Cliensol Energy.
Com? Aquesta empresa de nova creació situada al Camí Ral, 41 de 
Caldes ha implementat un sistema per gestionar i controlar el con-
sum d´electricitat, aigua i gas per a empreses i particulars proporci-
onant informació en temps real del consum d’energia, fàcil d’instal-
lar i a l’abast de qualsevol persona o empresa. 
Amb un monitor d’energia EnviR, per 75 euros, els usuaris poden 
gestionar els seus consums i conèixer amb exactitud d’on provenen 
les seves despeses sense patir les sorpreses que molt sovint supo-
sen les factures dels serveis energètics. 

Tal i com explica Tomás García, fundador de l’empresa Cliensol Energy, 
es tracta de crear nous hàbits de consum amb la informació que et 
proporciona el monitor en temps real i que es pot gestionar des del 
mòbil mateix. Una informació útil tant a nivell domèstic com per a em-
preses. Aquesta informació es complementa amb tot tipus de gràfics, 
anàlisis i alarmes del consum que dibuixen un mapa precís i imprescin-
dible a l’hora de reduir la despesa energètica. 
Tot el que no es pot mesurar, no es pot reduir!
Actualment Cliensol Energy està treballant en un nou producte desti-
nat específicament al sector de la restauració per reduir les factures i 
gestionar millor les despeses energètiques d’aquest tipus de comerç.
“El consum exagerat de l’energia i l’impacte que té en el planeta és un 
tema alarmant i d’alguna manera hem volgut crear un producte que 
contribueixi a millorar la situació. És el nostre granet de sorra”, afirma 
Tomás García. 
Després de set anys de recorregut, Cliensol ha sabut projectar-se tant a 
nivell nacional com internacional aconseguint més de 2.300 clients i ofe-
rint serveis de monitorització a més de 1.100 empreses i ajuntaments.

El parc Joan Maragall: 
punt de trobada del 
turisme de qualitat

Durant els mesos d’estiu el parc Joan Maragall 
ha acollit la Fira 2016, que s’ha convertit en 
un atractiu més per als visitants de la vila 

Amb l’objectiu de dinamitzar el parc Joan Maragall i el comerç 
del municipi, l’Àrea de Promoció Econòmica ha impulsat la Fira 
d’Estiu 2016, que es va posar en marxa durant el mes de juliol i 
continuarà fins al 18 de setembre. 

Gràcies a aquesta iniciativa firaires i artesans han pogut donar 
a conèixer els seus productes en un entorn dinàmic com és el 
que ofereix el parc Joan Maragall. D’altra banda, la fira ha aca-
bat d’arrodonir l’atractiu turístic i comercial del poble ja que les 
parades complementen les tradicionals atraccions lúdiques com 
els llits elàstics i els cavallets, així com l’oferta gastronòmica que 
ofereixen els establiments dels mòduls.
Des de l’Ajuntament s’anima a tothom a participar de la fira i 
gaudir de l’entorn del parc.
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L’acte oficial va tenir lloc el divendres 15 de juliol a Can Palauet

Sota la presidència del director general d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni, Josep Boya, del president del Consell Co-
marcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, i del 
regidor de Cultura de Mataró, Joaquim Fernández, es va fer a 
Can Palauet l’acte oficial de cessió en comodat a l’Arxiu Comar-
cal dels fons històrics de 7 municipis del Maresme: Teià, Òrrius, 
Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt, Santa 
Susanna i Sant Pol de Mar.
Hi van assistir Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar i conseller 
delegat de Cultura del Consell Comarcal; Rosa Pou, alcaldessa 
de Caldes d’Estrac; Jordi Rull, alcalde d’Òrrius; Joan Campolier, 
alcalde de Santa Susanna; Montserrat Garrido, alcaldessa de 
Sant Pol de Mar; Andreu Bosch, alcalde de Teià; Amadeu Clo-

La Biblioteca Can Milans dóna el tret de sortida del programa 
Voluntariat per la Llengua d’enguany amb l’exposició 10 anys de 
Voluntariat per la llengua: un tast!
Aquest mostra fa visible la riquesa i la diversitat dels partici-
pants en el programa destinat a la pràctica del català a través 
de la conversa. L’exposició, creada per la Direcció General de 
Política Lingüística, i gestionada territorialment pel Consorci per 
a la Normalització Lingüística, presenta de quina manera s’ha 
estès el programa en els diferents àmbits de la societat.
També ens permet de conèixer la dimensió que ha adquirit terri-
torialment i des del punt de vista humà. Conté dades, testimonis 
i imatges tant de les activitats que s’ofereixen a qui hi participa 
com de les parelles lingüístiques que es troben per conversar en 
català. L’exposició es podrà visitar de l’1 al 29 de setembre, de 
dilluns a divendres, de les 15:30 a les 20:30.

La biblioteca acull 
l’exposició 10 anys 
de Voluntariat per la 
llengua: un tast!

Caldes d’Estrac, un dels 7 municipis del Maresme que 
cedeix la custòdia del seu fons històric a l’Arxiu Comarcal

Sabeu com funciona el programa?
El programa Voluntariat per la llengua es basa en la creació de 
parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla cata-
là fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol 
adquirir fluïdesa. Es tracta d’invertir desinteressadament tot just 
10 hores per parlar, en el context que es vulgui, amb la parella 
lingüística que més s’adeqüi a les opcions escollides en un full 
d’inscripció, per practicar l’ús del català i incorporar-lo natural-
ment a les activitats quotidianes, laborals o de relació social.
La Biblioteca Can Milans col·labora amb el Centre de Normalitza-
ció Lingüística des de l’any 2011 i posa a la vostra disposició tota 
la informació i orientació per inscriure’s al programa. 
El període d’inscripció és obert fins al mes de desembre i al 
gener s’inicien les trobades. Veniu a la biblioteca i us n’informa-
rem. O bé truqueu al 937 913 025. 

fent, regidor de Cultura de Sant Vicenç de Montalt; Francesc 
Ribas, regidor de Cultura i Patrimoni de Teià; Enric Cobo, cap del 
Servei de Coordinació General d’Arxius i Alexis Serrano, director 
de l’Arxiu Comarcal del Maresme.
L’Arxiu Comarcal custodiarà els següents fons documentals i 
vetllarà perquè tothom hi pugui tenir accés. Els ciutadans es po-
den adreçar a l’arxiu per accedir als seus fons i documents de 
caràcter històric i a aquella documentació de les administracions 
que estigui en disposició de ser consultada, de forma lliure i gra-
tuïta. Des del portal Arxius en línia de la Generalitat de Catalu-
nya, l’Arxiu Comarcal facilita l’accés als documents, incorporant 
els valors tecnològics al servei del ciutadà i fent accessible la 
documentació des de qualsevol punt.
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Més de 170 persones es van aplegar 
el dissabte 23 de juliol per gaudir d’una 
nit a ritme de jazz amb músics tan 
destacats com Carles Benavent, Jordi 
Bonell i Roger Blàvia.
Pep Blay, escriptor i crític de música, va 
exercir com a mestre de cerimònia introduint 
cada grup i el recorregut professional dels 
músics que hi van participar.
La jam session protagonitzada per músics 
locals va ser l’encarregada d’obrir la nit. 
En aquesta primera comesa, Alberto 
Bendicho (saxo), Publio Delgado 
(guitarra), Joan Turró (guitarra), Xavier 
González (Baix) i Cristobal Mora (bateria) 
van fer la millor de les introduccions a la 
nit que tot just començava i on van ser 
convidats a participar dos joves músics: 
Gerard Chumilla (saxo tenor) i Mateo 
d’Amico (saxo alt) que van sorprendre 
el públic assistent per la qualitat de les 
seves interpretacions.
La vetllada va continuar amb el quartet 
format per Michele Faber (pianista), Ri-
ner Scivally (guitarrista), Xavier Castillo 

La trobada de jazz 
organitzada per 
l’Associació Cultural Camí 
Ral 39 Cultura i Verdura va 
destacar per l’excel·lent 
interpretació dels músics

Espectacular nit de jazz 
al parc de Can Muntanyà

(contrabaix) i Enric Heredia (bateria). La 
formació va oferir temes tan desitjats 
com Jeanine, Algo que pasó o Here we go 
again, demostrant un cop més una gran 
qualitat tècnica, i un domini total de l’es-
cena.
Finalment, un dels grups més esperats de 
la nit: el trio format per Carles Benavent 
(baix), Jordi Bonell (guitarra) i Roger 
Blàvia (percussió i bateria), que van 
iniciar el seu recital amb “Blues stories 
y unos tanguillos” com ells mateixos 
van anunciar. Amb un públic totalment 
entregat, aquesta darrera formació va 
oferir un bis amb el que van consolidar 
una nit memorable.

El càtering i l’entorn privilegiat del parc 
van acabar d’arrodonir la vetllada
A partir de les 20h i durant tota la nit, 
el públic va poder gaudir d’un càtering 
complet organitzat amb els deliciosos 
plats del Soletico, el vi del Club del Cep 
d’Arenys de Mar, i la cervesa artesanal de 
Camí Ral 39 Verdura i Cultura.
En aquest sentit l’Associació Cultural Camí 
Ral 39 Verdura i Cultura, principal orga-
nitzadora de l’esdeveniment, ha fet una 
valoració positiva de tota la vetllada tant 
pel que fa a la qualitat dels concerts com 
de l’assistència i ha agraït la col·laboració 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, així 
com dels patrocinadors: Soletico, Club 
del Cep, la Tasqueta i Wanted Creativity 
que van fer possible la trobada.
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El festival va tenir 
un 96% d’assistència 
de públic i 2.200 
persones que van 
omplir els diferents 
espais que van acollir 
els recitals, concerts i 
actuacions del 2016

El Festival Poesia i + va posar fi a l’onzena 
edició amb més de 90 artistes i poetes implicats 
Enguany, un dels lemes i objectius del 
festival era el d’ampliar el camp de batalla 
amb la participació de fins a set municipis, 
una programació amb propostes noves i 
interdisciplinàries i una direcció artística a 
tres veus. El resultat ha estat una explosió 
de recitals i espectacles acollits i celebrats 
tant pel públic que assisteix regularment al 
festival, com per aquells que l’han descobert 
ara gràcies a l’expansió pel Maresme. 
La prèvia del festival a Arenys de Mar amb 
la Festa Estellés ja donava pistes de que 
obrir-se a la comarca era una bona idea, però 
la inauguració a Canet de Mar amb Amor. 
Arrels, branques i fulles i Acorar va acabar 
de confirmar que, en efecte, el Maresme ho 
té tot per a ser estendard d’un festival com 
el Poesia i +: llocs extraordinaris i públic 
amb ganes de viure les experiències que 
proposava la programació. A Llavaneres el 
recital de Míriam Cano, Esteve Plantada i 
Francesc Gelonch i la intervenció magistral 
d’Albert Serra va combinar cinema i poesia 
amb projeccions, versos i una profusa 
explicació de la inspiració i el procés creatiu 
del director de Banyoles. A l’antic pati 
de la presó de Mataró,  l’atreviment de 
l’homenatge a Ventura Ametller i l’estrena a 
Catalunya de l’espectacle Delorean/Laboa i la 
trobada amb Mario Gas i Pep Lladó al mig del 
bosc al Pou de Glaç de Dosrius no van fer més 
que demostrar que, en efecte, el Maresme 
també reivindica més poesia si us plau. 
El darrer cap de setmana, la Fundació Palau 
va tornar a ser, un any més, el punt de 
trobada de propostes que volen homenatjar 
l’esperit de Palau i Fabre i la seva 
voluntat de fer explícita la relació íntima i 
provocadora de la poesia amb la novetat i 
l’avantguarda, amb altres disciplines i amb 
totes les generacions. 
La inauguració de la mostra Fracassart de 
Carles Hac Mor en què, amb el ressò també 
de Samuel Beckett de fons, s’admetia 
que l’objectiu era “fracassar millor”, el 
divertidíssim Qui és qui en forma de glosa 
de Mireia Mena i Ferriol Macip i l’emotiu 
El nus la flor que va permetre veure en 
Casasses més clàssic, van ser el punt de 
partida d’un cap de setmana que va tenir 
moments inoblidables i per a tots els gustos. 

La nit de divendres va ser potser la jornada 
més celebrada i amb més públic. Al pati de 
la Fundació, on David Fernàndez i Mireia 
Vives van proclamar i cantar poemes amb 
una mirada crítica i punyent, no s’hi cabia. 
Després a la pèrgola de Can Muntanyà la 
veu penetrant de Maria Arnal i la guitarra 
de Marcel Bagés van emocionar el públic 
que ja l’esperava i aquells  qui encara no 
havien tingut el plaer d’escoltar la Cançó 
del Taxista o A la vida, de l’Ovidi Montllor. 
I, finalment, el Niño de Elche i el seu geni 
i atreviment poètic amb Proscritos DF van 
posar punt i final a una nit que volia ser tota 
una declaració d’intencions i que va superar 
amb escreix totes les previsions. 
Dissabte, els versos d’alguns dels poetes 
més joves de casa nostra (Carles Morell, 
Irene Solà, Laia Carbonell i Aina Torres) 
van inaugurar una jornada en què la poesia 
més nua tenia la paraula. La nit de poetes 
amb Antònia Vicens, Lucia Pietrelli i Tomàs 
Arias va donar al públic allò que esperava: 
poesia d’alta volada, poesia ben dita, 
poesia-poesia. I, finalment, els versos de 

Szymborska musicats per Kórnik Trio van 
meravellar i sorprendre els qui es reunien al 
parc de Can Muntanyà. 
El final de festa de diumenge serà recordat 
durant molt de temps. L’explosió d’editorials 
de poesia va suposar la implicació d’una 
dotzena d’editorials i més d’una vintena de 
poetes, des de Lluís Solà i Jordi Pàmies, a 
Laura López Granell o Laia Martínez López. 
Al matí van haver-hi recitals a l’entorn de 
la Fundació, a tocar de la parada que Dòria 
llibres hi tenia instal·lada, i dins de les sales. 
A la tarda, després d’una paella que va 
esgotar els més de cent plats, els poetes 
van passejar per Caldes, recitant a diferents 
racons del poble fins arribar a la platja. 
Marc Romera va dir els seus poemes dins 
l’aigua, però no va ser l’únic que va acabar 
banyant-se. Després, l’espectacle enginyós 
i tendre de Pep Gómez i Pepino Pascual va 
fer somriure i jugar un públic amb adults 
i nens. Posteriorment, Ran Ran Ran i Joan 
Colomo, sempre autènticament rebel, van 
acomiadar un festival que ja pensa en noves 
propostes i nous espais per a l’any vinent. 
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“L’emoció del color”
L’exposició de Martí Ceballos va omplir les 
parets de la Fabriqueta de l’1 al 15 d’agost

Durant la primera quin-
zena del mes d’agost la 
Fabriqueta de Caldes va 
acollir “L’emoció del co-
lor”, una mostra de l’obra 
pictòrica de Martí Ceballos, 
pintor reconegut que des 
de molt jove es va iniciar a 
l’ofici de la pintura  a partir 
dels seus estudis de dis-
seny gràfic i dibuix a l’Es-

cola Massana de Barcelona i com a membre del Cercle Artístic de 
Sant Lluc.
Com és habitual en Ceballos, la majoria dels quadres exposats 
s’inspiraven en la naturalesa, tot i que en alguns la figura, i en especial 
el rostre femení, tenien un protagonisme especial. En definitiva, 
una pintura no convencional que cerca la manera d’expressar les 
emocions a través del color i el moviment de cada superfície.

“Mirada blava”, 2015. Obra de Martí Ceballos cedida a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

I és que Martí Ceballos es declara un apassionat de les primeres 
avantguardes del segle XX, sobretot del fauvisme i l’expressionisme 
alemany, “camins eclipsats en part pel moviment conceptual” tal i 
com el mateix Ceballos explica, on l’autor ha volgut endinsar-se per 
trobar el seu propi camí personal i crear una obra totalment original.

Mengeu-vos 
la festa!

Del 27 d’agost a l’11 
de setembre és Festa 
Major a Caldes d’Estrac

No hi ha dubtes, el lema de la Festa 
Major 2016 és una invitació directa a 
gaudir i celebrar la cita més popular de tots 
els caldencs: la Festa Major. Aquest any 
carregada de commemoracions i aniversaris, 
els capgrossos de la vila fan 50 anys i Amics 
del Teatre celebra el seu 20è aniversari.
El tret de sortida vindrà donat com sempre 
per La Dormida que omplirà les platges 
de Caldes amb música, paradetes i bon 
ambient. Els amants dels esports podran 
gaudir d’una trepidant final del que ja és el 
21 torneig de Futbol Sala i del Campionat 
Infantil de Petanca. També s’inauguraran 
dues exposicions: “10 anys de Voluntariat 
per la llengua” a la Biblioteca Can Milans i 
“Pergamí 436 – Història de la Baronia del 
Maresme” a la planta baixa de l’Ajuntament.
Els actes centrals s’iniciaran el 2 de 
setembre amb una tarda plena de 
novetats: un cerca-brindis ambientat 
amb música dixieland per a grans i 
petits, on els capgrossos prendran 
el protagonisme amb motiu del 
seu  50è aniversari. Fins i tot les 
copes del brindis estaran dedicades 
a aquest grup trapella. Després 
de la lectura del pregó, els Diables 
d’Estrac encendran la traka que 
donarà inici a la Festa Major. La 
vetllada continuarà amb el sopar 
popular a la Riera i finalitzarà amb el 
ball i la festa amb Afrochiguawa + DJ a 
l’esplanada de Can Muntanyà. 

El cap de setmana del 3 i 4 de setembre 
destacaran les activitats infantils com la 
tradicional escumada i xeringada i sobretot 
el tobogan d’aigua infinit que s’estrena per 
primer cop a Caldes, així com el “Tandarica 
Circus”, un espectacle familiar de circ de 
carrer. No mancarà la plantada, cercavila 
i ballada de tots els gegants, la màgia del 
correfoc i a les nits l’orquestra i l’animació 
amb DJ per als joves.
La Festa Major continuarà encara amb la 
commemoració de la Mare de Déu del 
Remei, el 8 de setembre al matí, i a la tarda 
amb un espectacle d’animació infantil i 
titelles que se celebrarà a la pèrgola del 
parc Can Muntanyà amb la idea de fomentar 
aquest entorn natural entre els més petits.  
El 9 de setembre, cita amb el tango a la Sala 
cultural amb l’espectacle “A l’ombra de 
Piazzola” i el 10 de setembre les activitats 
especials que han preparat Amics del Teatre: 
una mostra on es recullen els 20 anys de 
l’entitat, que es farà a la Fabriqueta durant 
tot el dia, i un espectacle de música i teatre a 
càrrec de “Divinas” que tindrà lloc a les 22h 
al parc de Can Muntanyà. També hi haurà 
lloc per als esports amb la gimcana infantil 

solidària preparada per la Creu Roja, el curs 
d’Aikido de Festa Major a càrrec d’Aikido 
Estrac i la sessió d’entrenament a la platja 
organitzada per SIGE sport.
Els actes oficials de l’11 de setembre i el 
vermut popular posaran el punt i final a una 
festa marcada per la gran participació de les 
entitats de la vila.

La Barrakaldes, una iniciativa dels joves 
de Caldes
Els joves de Caldes s’han implicat de forma 
especial en la Festa Major d’aquest any i han 
organitzat la seva pròpia nit jove. Es tracta 
d’una de les primeres iniciatives que ha fet 
el Consell de Joves creat recentment i que té 
com a objectiu fomentar la participació i la 
implicació directa dels nois i noies de Caldes 
en les activitats del municipi. 
Es pot passar una bona vetllada sense 
prendre alcohol? Els joves creuen que sí, 
i per a aquesta nit, el Consell de Joves ha 
preparat el que ells anomenen “BarraSana” 
on serviran elegants i originals cocktails 
tots ells amb una cosa en comú: no duran 
ni una sola gota d’alcohol. D’aquesta manera 
el Consell de Joves vol promoure l’oci 
saludable. La nit estarà ambientada amb la 
música de tres DJs: DJ Trabubu, Ricky Vives i 
Almax Brothers (Johny Quid &Henry Jones). 

Diversió garantida per a tots els que hi 
vulguin participar.
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Més participació 
que mai a la 
sardinada-
botifarrada popular 

Prop de 400 persones 
van gaudir de la 
festa organitzada 
per l’Associació de 
Pescadors de Caldes

La cinquena edició de la festa marinera 
organitzada per l’Associació de Pescadors 
de Caldes d’Estrac en col·laboració amb La 
Quadra del Mar, la Creu Roja i l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac va tenir més participa-
ció que cap altra: més de 400 persones es 
van aplegar per gaudir de la platja, el mar 
i la música.
La festa es va celebrar el passat 30 de ju-
liol a partir de les 20:30h a la platja de les 
Barques, on els organitzadors ja havien pre-
parat unes cinquanta taules i més de 400 
cadires per acollir tots els assistents. La mú-
sica d’en Ricky Fargas i del DJ Johnny Quid 
van ambientar tota la vetllada, que es va 
allargar fins les 3h.
Durant el matí la mateixa Associació es va su-
mar a la iniciativa de Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple, en la qual van participar tant els so-
cis del club com alguns dels banyistes que es 
trobaven a la platja. L’Associació de Pescadors 
i l’Escola de Paddle Surf han fet una destaca-
da aportació econòmica a aquesta iniciativa.
Segons l’Associació de Pescadors, la partici-
pació de tothom, i en especial de la gent de 
Caldes, ha superat les expectatives en aquesta 
cinquena edició de la festa, un senyal de que 
els caldencs estan fent seves les activitats que 
proposa l’entitat. De cara a l’any que ve han 
anunciat que incrementaran les activitats i les 
col·laboracions amb altres fundacions.
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El diumenge 19 de juny, l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat va celebrar el seu 31è 
aniversari amb una jornada plena d’activitats.
Al matí, a la capella del Carme, es va celebrar la missa amb acompanyament d’organista 
i cants. Durant la cerimònia, com ja és habitual, es van fer les ofrenes a la Mare de Déu. 
A les 12h tots els assistents es van dirigir al parc Joan Maragall per participar a la ballada 
de sardanes amb la cobla.
La trobada va continuar al restaurant Turó del Sol de Sant Vicenç de Montalt, on es va 
celebrar un aperitiu i un dinar que va comptar amb la presència de l’alcadessa de Caldes, 
Rosa Pou.  Per als més engrescats, la festa va continuar amb ball i música en viu.
Cal destacar que tant la Carme Pagès com l’Esteve Torrentó van rebre un obsequi 
especial de la Junta Directiva per ser els socis més grans de l’Agrupació.

Més de 250 persones de tot el Ma-
resme van participar de l’esdeveniment 
organitzat per l’ANC a Arenys de Mar 
que tenia com a objectiu gravar un vi-
deoclip per promocionar els actes de 
l’11 de setembre.
Des de Caldes d’Estrac es va organitzar 
una marxa a peu fins a Arenys de Mar 
que va comptar amb la presència de l’al-
caldessa de Caldes, Rosa Pou, i el regi-
dor de cultura, David Salvà. La caminada 
es va iniciar a les 11 del matí al Parc Joan 
Maragall, on s’hi van afegir persones del 
Masnou, Premià de Mar, Sant Andreu de 
Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. Els 
timbalers de Mataró van acompanyar el 
grup, amenitzant tota la marxa fins arri-
bar a Arenys de Mar.
La plaça de les Palmeres va ser el lloc 
escollit per fer una concentració a la qual  
es van anar incorporant tots els parti-
cipants que es van desplaçar per terra 
(amb marxes a peu com la de Caldes, 
però també pedalades i cotxes), mar 
(velers i patins catalans) i fins i tot aire 
(avionetes i estels). A les 12h, com es-
tava previst, es va iniciar la gravació del 
videoclip i a continuació es van realitzar 
els parlaments oficials de Jordi Sánchez, 
president de l’ANC, i dels alcaldes i alcal-

desses del Maresme implicats. L’acte també 
va comptar amb la participació de Toni Albà.
A la tarda les activitats van continuar amb 
una paella popular, tallers i inflables per als 
infants. Les havaneres i el rom cremat van 
tancar una jornada marcada per l’entesa, la 
complicitat i el bon ambient creat per tots els 
participants. 

Caldes s’implica en la festa a la platja de l’ANC
Diumenge 21 d’agost a les 11h es va iniciar la marxa 
a peu des de Caldes fins a Arenys de Mar

Gairebé 100 persones participen a la festa anual 
de l’Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat

Fotografia cedida per la família de l’Esteve Torrentó
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Gerard Armillas 
guanyador de 
la Gran Clàssica 
celebrada a Sant 
Pere de Ribes 
en la categoria 
de sub-23

actualitat esports––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Una vintena d’equips de base d’handbol platja de Catalunya 
es van reunir el dissabte 9 de juliol a Caldes d´Estrac 
per disputar el 3r Torneig de Base Maresme Week

Els Red Devils de la Llagosta en catego-
ria cadet, ARHS IF en cadet-infantil feme-
ní, ARHS en infantil masculí, i els X-Boys 
de La Roca en benjamí-aleví, van ser els 
guanyadors de les quatre categories. En 
definitiva una jornada d’esport, diversió 
i bon ambient que va demostrar que la 
base de l’handbol platja puja amb molt de 
nivell i entusiasme.

El ciclista va obtenir 
un gran resultat 
quedant segon 
a la general

El caldenc Gerard Armillas ha tor-
nat a fer un paper destacat, aquest 
cop en la Gran Clàssica 48ª edició 
Trofeu Abelardo Trenzano que es va 
celebrar a Sant Pere de Ribes el pri-
mer cap de setmana de juliol.
Armillas va guanyar en la categoria 
sub-23 i va quedar segon en la ge-
neral. A la competició, de 130km, van 
participar-hi 120 ciclistes. Ja a la pri-
mera volta Armillas i altres 10 corre-
dors es van escapar, i van aconseguir 
una gran diferència sobre la resta 
dels corredors fins arribar a la meta.

Un brillant torneig base tanca la 3a 
Maresme Week d’handbol platja

Tot i la coincidència amb dos tornejos més 
de base en el mateix cap de setmana, la 
Maresme Week va aconseguir mantenir 
el gran nivell de joc i participació del pas-
sat 2015. Amb molts equips del Vallès, 
el Maresme, el Baix Llobregat i Lleida, 
el torneig va començar de bon matí i va 
viure l’entrega de premis a les vuit del 
vespre just després de les emocionants 
quatre finals. Una entrega de copes que 
va comptar amb la presència del primer 
tinent d’alcalde de Caldes d’Estrac, Joan 
Baró; el regidor d’Esports de Caldes, Da-
vid Salvà, i el regidor d’Esports de Sant 
Andreu de Llavaneres, Emili Minguell.

Amb aquest segon torneig en una setma-
na es dóna per conclosa, amb un balanç 
molt positiu, aquesta 3a edició de la Ma-
resme Week, que el passat cap de setma-
na va viure el Torneig Absolut i durant la 
setmana ha acollit entrenaments d’hand-
bol platja i ha rebut la visita d’un campus 
d’estiu d’handbol. Queda clar que la Ma-
resme Week està totalment consolidada 
a la platja dels Tres Micos de Caldes d’Es-
trac, que per segon any es reivindica com 
un espai immillorable.
Aquest esdeveniment ha estat organit-
zat pel Club Handbol Llavaneres Mares-
me	amb	la	col•laboració	de	l’Ajuntament	
de Caldes d’Estrac, i el suport de l’Ajun-
tament de Sant Andreu de Llavaneres i 
l’Ajuntament de Mataró. Cal fer una men-
ció especial a tot l’equip de voluntaris 
que han fet possible un any més aquesta 
“Week” d’handbol platja a les platges del 
Maresme.
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La caldenca Carla Escrich Solé, 
del Club Patinatge Artístic 
Caldes d’Estrac, aconsegueix 
la medalla de plata en el 
Campionat d’Espanya Júnior

El 15 i 16 de juliol, al com-
plex esportiu de Santa Brigida, 
Gran Canària, va tenir lloc la 
celebració del XXIV Campio-
nat d’Espanya Júnior. En un 
pavelló amb moltíssima calor 
i amb la tensió del campionat, 
Carla Escrich va realitzar el 
programa curt amb un parell 
d’errors, fruit també dels ner-
vis, que la va portar a ocupar 
la sisena posició en el primer 
dia de competició. Al progra-
ma llarg del dissabte 16 de 
juliol, va realitzar un excel·lent 

ball que li va fer remuntar 4 
posicions fins a obtenir el sub-
campionat d’Espanya, la qual 
cosa li assegura la seva parti-
cipació al Campionat d’Europa. 
A més, la Federació Espanyola 
de Patinatge ha confirmat re-
centment que Escrich ha estat 
seleccionda per al Mundial 
2016 de Patinatge Artístic en 
la categoria Júnior que se cele-
brarà a Novara (Itàlia).
Des del Club Patinatge Artíts-
tic Caldes d’Estrac s’encorat-

ja Escrich a seguir treballant 
amb la mateixa constància i 
dedicació, ja que seran set-
manes de molt treball i pre-
paració per al nou campionat. 
Igualment, el club vol donar 
les gràcies a l’equip tècnic per 
acompanyar-la en aquest llarg 
camí, a l’equip de treball que 
ha estat al voltant d’Escrich, 
als socis del club pel seu cons-
tant recolzament i a l’Ajunta-
ment de Caldes pel seu suport 

El diumenge 3 de juliol es 
va celebrar la 3a edició 
de la Terramar, un triatló 
popular organitzat per 
Besttrail i l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac

La sortida i arribada de la prova es va 
celebrar a la plaça de les Barques. Els 
corredors tenien l’opció de participar de 
forma individual o per equips, recorrent 
tots ells 500 m de natació en mar obert, 
13 km de bicicleta de muntanya i 4 km 
de cursa corrent, tot en llocs tan bonics 
com el parc de Can Muntanyà, el turó de 
la Torre dels Encantats, la Riera de Calde-
tes, o l’ermita del Remei.

La 3a edició de 
la Terramar va 
reunir més de 
200 participants 
a Caldes d’Estrac

Albert Torres va aconseguir arribar pri-
mer a meta per segon any consecutiu, 
amb un magnífic temps d’1 hora i 3 mi-
nuts. Ben a prop: Jordi Garcia i Carles 
Solà que el van  acompanyar al podi 
masculí d’aquesta Terramar. En la ca-
tegoria de dones, Maria Bombí es va 
proclamar campiona en superar els tres 
trams de la cursa en un temps total d’1 
hora i 19 minuts. Marta Martin i Marta 

Cusidó van ser les següents en acabar 
la cursa. Pel que fa a la categoria en què 
competien per equips es troben la Pilar 
Castaño i la Verònica Moral, com a gua-
nyadores en equips femenins, i la Charo 
Santa Teresa i en Pol Olivares, mare i fill, 
com a equip mixt. En la categoria mascu-
lina local, el primer ha estat Carles Casa-
nova, el segon Eduard Pretel i el tercer 
Francesc Codina.
Tant des de Besttrail com des de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac, la valoració 
d’aquesta tercera edició de la competició 
és més que positiva i l’objectiu és continu-
ar treballant perquè l’any que ve es torni a 
assolir el mateix nivell de qualitat.

i per la disposició de les instal-
lacions municipals necessàri-
es, que han permès fer par-
tícip tothom d’aquest èxit de 
la patinadora caldenca Carla 
Escrich Solé del CPA Caldes de 
Estrac.
Finalment, el club vol deixar 
constància de l’agraïment que 
han expressat els pares de la 
patinadora: “Gràcies per creu-
re i fer realitat aquest fantàs-
tic objectiu”.

Un mes intens 
de preparació i 
entrenaments 
diaris van ajudar 
Escrich a afrontar 
el llarg viatge 
a Gran Canària 
amb il·lusió i amb 
la convicció de 
competir a alt nivell
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l’ajuntamentinforma––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ajuntament aprova un pressupost de
gairebé 4,4 milions d’euros per al 2016
La xifra final, de 4.378.189€, és similar a la del pressupost del 2015, amb una contenció de la 
despesa i les inversions, i acompleix amb escreix l’estabilitat pressupostària

L’Apunt
econòmic

Recordar que l’augment dels “Deutors-  Liquidacions gestionades per ORGT” a les dades de l’abril és degut a la comptabilització de tots els impostos i taxes del 2016, que estan en procés de cobrament i estan molts d’ells 
encara en període de recaptació voluntària.

Import pendent a 23/1/16:  a 22/4/16 a 29/8/16

DEUTE A LLARG TERMINI: 4.174.966,27 € 4.057.261,94 € 3.767.389,16 €

CREDITORs (DEUTE AMb pROvEïDORs I ADMINIsTRACIONs púbLIqUEs): 1.053.486,83 € 1.023.622,93  € 290.597,57 €

DEUTORs (TOTAL) 2.109.964,33 € 4.500.809,81 € 2.420.264,98 €

DEUTORs - Liquidacions gestionades per ORGT:  1.356.408,15 € 3.751.857,73 € 1.821.671,14 €

DEUTORs - Generalitat TOTAL:  293.583,05 € 304.137,57 € 226.062,73 €

DEUTORs - Diputació:  111.595,44 € 95.390,85 € 25.316,08 €
DEUTORs - Altres:  348.377,69 € 349.423,66 € 347.215,03 €

Martí Daban és el 
nou regidor del grup 
polític de Convergents

En el darrer Ple de l’Ajun-
tament de Caldes d’Estrac 
celebrat el 18 de juliol, el nou 
regidor de CDC, Martí Daban 
Canaleta, va prendre posses-
sió del seu càrrec tal i com es-
tipulava el primer punt de l’or-
dre del dia, i un cop rebuda la 
certificació emesa per la Junta 
Electoral Central. Durant l’acte, 
l’alcaldessa de Caldes, Rosa 
Pou, i els portaveus de CDC i 
PSC, Joaquim Arnó i Joan Baró, 
van desitjar sort a Daban en la 
seva nova etapa com a regidor 
de l’Ajuntament de Caldes.
Martí Daban, de 68 anys, viu 
a Caldes d’Estrac des de fa 18 
anys, de professió comptable, 
assessor fiscal i administració 
d’empreses. És una persona 
polifacètica amb un especial 
interès per la cultura.

El 18 de juliol el Ple ordina-
ri de l’Ajuntament va aprovar 
de forma inicial un pressupost 
de 4.378.189 euros per al 2016 
amb els vots favorables d’ERC 
i del PSC i l’abstenció de CDC.
La xifra final, de 4.378.189€, 
és similar a la del pressupost 
del 2015 (4.391.650€) , i re-
presenta un lleuger descens 
d’un 0.3%.
Durant el Ple, el regidor d’Hi-
senda, Òscar Baró, va desta-
car el treball conjunt de tots 
els regidors que composen el 
Ple per fer el pressupost. Així, 
va destacar especialment la 
col·laboració de l’oposició en 
aquest assumpte. Al mateix 
temps, va voler posar en va-
lor la contenció de la despesa 
i les inversions, i que també 
s’acomplirà amb escreix el 
principi d’estabilitat pressu-
postària, donat que no hi ha 
cap nou crèdit i s’anirà reduint 
l’endeutament.
Dins de les partides de des-
peses, Òscar Baró va explicar 
que a la partida d’Hisenda 
hi ha hagut un augment del 
25% per a poder fer front als 
préstecs a llarg termini i a no-
ves amortitzacions de crèdit, 
que en total ascendeixen a 
453.636€ aquest any.
També s’ha fet un increment 
en les partides de Promoció 
Econòmica, Ensenyament i 
Salut. Per contra, la situació 
financera ha motivat que les 
inversions hauran de ser més 
modestes que en anys ante-

riors, i moltes d’elles estaran 
supeditades a tenir certs in-
gressos extraordinaris que 
s’esperen. A mode d’exemple, 
va citar la renovació del siste-
ma informàtic de l’Ajuntament, 
inversions en la infraestructu-
ra de l’aigua, o  la climatització 
de la Sala cultural. A diferèn-
cia d’anys anteriors, també va 
destacar com un mèrit que les 
inversions es finançaran amb 
ingressos corrents.
Pel que fa als ingressos, la 
major part prové dels im-
postos directes: 2.172.000 
euros (molt similar a anys 
anteriors) mentre que els 
impostos indirectes ascen-
deixen a 60.000 euros, i les 
taxes i altres ingressos su-
posen uns 942.000€ (també 
en la mateixa línia que el 
darrer any).

Des de CDC, el portaveu, Joa-
quim Arnó, va explicar que tot 
i que considera que no hi ha 
una política on es vegin reflec-
tits, sí que han col·laborat amb 
l’equip de govern per ajustar 
el pressupost en els ingressos 
arribant a l’acord de no inclou-
re alguns dels ingressos que 
des de CDC es consideraven ir-
realitzables, però sense entrar 
en el capítol de les despeses. 
D’altra banda també es vol 
donar un vot de confiança al 
regidor d’Hisenda, Òscar Baró, 
i per això, finalment el vot de 
CDC ha estat d’abstenció.
Arnó també ha volgut desta-
car que ha estat la bona ges-
tió realitzada durant el 2015 i 
els anys anteriors pel partit 
de CDC que ha permés incre-
mentar en 380.000€ el pres-
supost inicial del 2015.
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El llibrE dE la 
SEnyorEta bunclE
D.E. Stevenson 
(NOVEL·LA)
Barcelona: Viena, 2015.

La senyoreta Buncle, una solte-
ra de poble que ja quaranteja, 
s’ha quedat sense estalvis i ha 
de trobar urgentment una solu-
ció. Entre escriure una novel·la 
o criar gallines, acaba triant la 
primera possible font d’ingres-
sos. I resulta que hi té traça, 
però li falta imaginació. Així que 
escriu sobre el que coneix mi-
llor: els seus veïns, però perquè 
no es noti tant, té la precaució 

de canviar-los el nom i signar la novel·la amb un pseudònim, per si de cas... 
Encara que és tan improbable que ningú del poble llegeixi el seu llibre! 

L’escriptora escocesa d.E. Stevenson, parenta de Robert Louis Stevenson, 
va aconseguir un gran èxit amb El llibre de la senyoreta Buncle (1934), un 
relat construït com una subtil bomba de rellotgeria carregada d’un finíssim 
humor escocès i una dissimulada mala idea. Al llarg de la seva vida va 
escriure més de cinquanta novel·les, dues de les quals són continuacions 
de la que presentem: Miss Buncle married (1936) i The Two Mrs. Abbotts 
(1943), i va arribar a tenir un exèrcit de seguidors fidels que corrien a la 
llibreria tan bon punt n’apareixia una de nova.

Monday & May 
contra El 
doctor lEctEr
Lillian Wallaby  
(INFANTIL)
Barcelona: Estrella 
Polar, 2015.

A l’institut d’en Monday i la 
May es porta a terme una 
estranya reforma educativa 
promoguda pel doctor Lec-
ter. Hi haurà hamburgueses al 
menjador i videojocs a les au-
les. Tot obeeix a un pla malvat 
ordit pel senyor Busher, que 
en Monday i la May hauran de 
descobrir.

lillian Wallaby (Bronsville, Texas, 1929) podria haver estat una de les 
grans escriptores nord-americanes de la seva època si no fos per un incon-
venient: era analfabeta. Tot i això, durant tota la seva vida va inventar i ex-
plicar als seus fills i néts històries meravelloses i sorprenents. La casualitat 
va voler que una tarda de l’any 2014, mentre la Lillian tocava l’harmònica al 
porxo del seu ranxo, apareguessin tres turistes molt especials. Eren els es-
criptors  J. copons i F. Puigpelat, i l’il·lustrador S. cámara. Tots tres van 
escoltar fascinats les aventures d’en Monday i la May tal com les explicava 
la Lillian Wallaby, i les van convertir en una col·lecció de llibres.

9 de setembre, a les 22.30h a la Sala cultural

a l’oMbra dE Piazzolla. un ESPEctaclE dE 
tango: MúSica, danSa i MicrorElatS. A càrrec 
de Laura Gaya i Rémi Meurice. Ballarins: David Kampa i 
Amelia Peirotén. 

15 d’octubre, a les 18:00h a la biblioteca can Milans

convErSEM aMb l’EScriPtora EMília illaMola 
SobrE la SEva novEl·la “una cErta onada”
llEtrES En viu. Trobada amb el filòleg, traductor i 
escriptor Pius Alibek per comentar  la seva novel·la Arrels 
nòmades.
Amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes
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a nova 
distribució del 
butlletí municipal 
portAdA
Amb l’objectiu d’optimitzar 
recursos i millorar la 
distribució de la revista 
Portada, l’Àrea de 
Comunicació de l’Ajuntament 
de Caldes crearà una llista de 
subscriptors i a partir del mes 
de novembre del 2016 la versió 
impresa del butlletí municipal 
només es repartirà entre els 
veïns i veïnes de Caldes que 
formin part d’aquesta llista. 
Les inscripcions són gratuïtes 
i ja es poden fer a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament.

D’aquesta manera els veïns i 
veïnes interessats a continuar 
rebent la Revista Portada a 
casa seva o a través d’una 
adreça de correu electrònica 
només hauran d’omplir un 
formulari via web o a través 
de l’OAC (plaça de la Vila s/n. 
Telf: 93 791 00 05 de dilluns 
a  divendres de 9h a 14h).

D’altra banda es recorda 
que la revista municipal es 
podrà continuar descarregant 
de forma gratuïta des del 
web municipal i també 
la podeu trobar en paper 
a tots els establiments 
municipals com la Biblioteca, 
la Fabriqueta, l’OAC, SIGE 
(el pavelló poliesportiu), 
o al Mercat Municipal.
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elsgrupsmunicipals–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fes-te 
subscriptor del 
portada
Vols continuar rebent la 
revista Portada a casa o a 
la teva adreça de correu 
electrònic? Només cal que et 
facis membre de la llista de 
subscriptors. Com? A través 
de l’OAC (plaça de la Vila 
s/n. Telf: 93 791 00 05 de 
dilluns a  divendres de 9h 
a 14h) o del formulari que 
trobaràs al web municipal.

no ÉS vEritat QuE 
no Hi Hagi dinErS
El que passa és que se’ls 
gasten en altres coses
Primer de tot, volem desitjar 
BONA FESTA MAJOR a tots els 
caldencs i caldenques i també 
a les persones que ens visiten 
durant aquestes dates.

Dit això, afegirem que l’excusa 
de que no hi ha diners “per culpa 
dels d’abans” – és clar –, és la 
cantarella que escolten els veïns 
i veïnes de Caldes cada vegada 
que denuncien o es queixen per 
alguna cosa als membres del 
Govern Municipal, i per extensió, 
als seus seguidors incondicionals.

Els nostres avis deien que 
“s’enxampa abans un mentider 
que un coix” (sigui dit amb tot 
el respecte) i en aquest cas poc 
a poc està passant el mateix. 

Diuen que no hi ha diners, però 
han aprovat un pressupost per a 
l’any 2016 de 4,4 milions d’euros, 
més diners que els de l’any passat.

Diuen que no hi ha diners per 
arreglar desperfectes a les platges 
i al poble, però renuncien als 
400 mil € que la Generalitat 
havia donat per a fer-ho.

Diuen que no hi ha diners, però fan 
fora l’anterior arquitecte municipal 
perquè sí, sense motiu. Els costa 
55 mil € però els és igual, així 
poden col·locar-ne un altre, a dit.

Diuen que no hi ha diners per a 
cobrir places de policia i de vigilants 
de la zona  blava, ni per substituir 
material bàsic, però han contractat 
més auxiliars administratius que mai.

Diuen que no hi ha diners per 
a fer actes culturals bàsics i 
tradicionals com ara sardanes, 
havaneres, concerts a la pèrgola i a 
la parròquia, però col·loquen pals 
i banderes a la platja que només 
serveixen per fer-se el “xulo” en 
comparació amb els pobles veïns.

Diuen que no hi ha diners, però per 
ara, malgrat presumir de “contactes” 
i de “fer bé les coses”, no han 
aconseguit ni UNA sola subvenció 
que no estigués demanada o 
programada pel govern anterior.

la SEcciÓ local 
torna a la FEina aMb 
lES PilES carrEgadES
Després de l’estiu i de la primera 
Festa Major organitzada pel nou 
govern de Caldes (amb novetats 
que esperem que siguin del 
grat de tothom), amb les piles 
carregades, tornem a la feina! 

Animem tothom que tingui 
ganes de formar part de la 
Secció Local d’ERC de Caldes 
a contactar amb nosaltres per 
tal de poder convocar-los a 
la propera reunió que tindrà 
lloc a finals de setembre, on 
compartirem neguits, noves 
idees, nous projectes... per tal 
de millorar el nostre poble.

Estem organitzant un vermut 
popular que tindrà lloc el proper 
12 d’octubre a les 12 del migdia a 
la plaça del Lledoner (al costat 
de la Fundació Palau) amb el 
lema “Res a celebrar, molt a 
parlar!”. Hi esteu tots convidats! 

Per altra banda donem la 
benvinguda a en Josep Maria 
Just com a nou col·laborador 
de la nostra Secció Local. En 
Josep Maria ens ha fet una 
proposta força interessant, en 
la que començarem a treballar 
ben aviat. Es tracta de crear 
una associació de caminadors 
i caminadores per fer sortides 
organitzades pel nostre municipi, 
ja que aquesta és una activitat 
força estesa al nostre poble però 
que es porta a terme de manera 
individual o en petits grups.

Si voleu formar part de la 
Secció Local d’ERC o del grup 
de treball podeu adreçar-
vos al correu electrònic: 
caldesdestrac@esquerra.org.

Aprofitem per felicitar els 
Capgrossos de la Colla de 
Geganters i Grallers de 
Caldes d’Estrac pel seu 50è 
aniversari i l’Associació Amics 
del Teatre que enguany en fan 
20. Moltes Felicitats a tots!

Us desitgem una grandíssima 
Festa Major!!

Visca Caldes i Visca 
Catalunya Lliure!!

vElla i nova Política 

Avui dia es parla molt de “vella” i 
“nova” política. Com que no tot el vell 
és intrínsecament dolent, ni no tot el 
nou és bo pel fet de ser nou, potser 
seria millor dir “mala” i “bona” política, 
tot entenent que diferents ideologies 
i partits poden  exercir qualsevol de 
les dues, o bé les dues barrejades.
Alguns pensen que la nova política 
consisteix a crear –o refundar- un 
nou partit, quan de vegades tan sols 
se’n canvia el nom de la cosa, tot 
deixant la cosa intacta...o gairebé. 
Nou i vell, en realitat, no són conceptes 
qualitatius, sinó temporals, que 
no impliquen, en si mateixos, cap 
valor afegit, positiu ni negatiu.  
Què és, doncs, per a nosaltres, vella 
política? Vegem alguns exemples:
- Escoltar només els teus
-  No preocupar-se per conèixer el 

poble, sinó només els propis
-  Practicar el nepotisme i el 

clientelisme sense embuts
-  No practicar el diàleg per detectar 

i solucionar problemes
-  Fer creure que solucionem un 

problema quan només l’amaguem
-  En definitiva, creure que un càrrec 

electe és una mena de patent de 
cors, que ens permet de fer i desfer  
al nostre gust i conveniència.

Front a això, què entenem per 
nova / bona política? 
-  Escoltar de forma activa a tothom: 

grups, individus, entitats...
-  Atendre els ciutadans com a membres 

de la comunitat, sense fer distinció de 
preferències o opcions polítiques

-  Fomentar la participació de tothom, 
en les diferents modalitats, de manera 
que l’esforç col·lectiu sigui clau en 
la millora de la vida ciutadana

-  Solucionar els problemes de la 
gent, i no crear-ne de nous

-  Posar a prova les solucions plantejades 
i sotmetre-les a discussió amb 
els afectats i grups d’interès 

-  Compartir idees i endegar programes 
de cooperació amb els pobles 
veïns, sempre que sigui possible 
trobar-hi una base d’entesa.

Vella o nova política? Creiem que el 
que importa és fer bona política i 
evitar els tics, vells o nous, que hàgim 
observat anteriorment. Nosaltres 
estem per aquesta opció. I vosaltres?
I volem acabar aquest escrit, ara que 
entrem a la Festa Major, Felicitant a 
la colla de Geganters i grallers, per els 
50 anys dels capgrossos de Caldes, 
a l’Associació amics del teatre de 
Caldes que enguany celebren el seu 
20é aniversari, als Diables de Caldes 
i a tota la resta d’associacions, clubs 
i entitats de Caldes sense oblidar a 
restauradors, botiguers i professionals 
de Caldes, visitants, veïns i veïnes, tots 
plegats  gent de Caldes, que tingueu 
una MOLT BONA FESTA MAJOR!!
PSC-CP Caldes d’Estrac
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aGenda d’actiVitats deLs mesos de setemBre i octuBre de 2016

19

SEtEMbrE

1  
Dijous

A les 5 tarda, al Complex 
Esportiu municipal
zuMba inFantil
Inici activitat extraescolar fins al 
29 de juny
Preu: consulteu a recepció 
Organitza: Sige Sport Caldetes, 
Club Esportiu Sistrells
 

5Dilluns

A les 5 tarda, al Complex 
Esportiu municipal
taEkWondo inFantil
Inici activitat extraescolar fins al 
28 de juny
Preu: consulteu a recepció 
Organitza: Sige Sport Caldetes, 
Club Esportiu Sistrells

14 
Dimecres

De 2/4 de 12 a 2/4 d’1 migdia, a 
la Sala cultural de l’Ajuntament
inici dEl curS dE tai-cHi 
Inscripcions al telf: 676923401 - 
650265048
Organitza: Donastrak

       

17 Dissabte

A les 10 matí, al Casal d’Avis
inForMàtica PEr a gEnt 
gran
A càrrec de Lorien Cassús. Cada 
dissabte fins al 26 de novembre 
de 10h a 12h.
Organitza: Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac

25 Diumenge

A partir de les 8 matí, al Pavelló 
Poliesportiu Municipal
caMPionat ProMociÓ dE 
PatinatgE
Campionat de patinatge artistic 
dirigit a nens i nenes d’iniciació 
bàsica.
Organitza: Federació Catalana de 
Patinatge

26 Dilluns

A les 5 tarda, al Complex 
Esportiu municipal
curSEt dE nataciÓ
Inici activitat extraescolar fins al 
23 de juny
Preu: consulteu a recepció 
Organitza: Sige Sport Caldetes, 
Club Esportiu Sistrells
 

A les 6 tarda, a La Fabriqueta
curS dE català
a càrrec d’Anna Moore
Dilluns i dimecres de 18h a 
20h fins al 21 de desembre. 
Inscripcions a Serveis Socials: 
93 791 15 42
Organitza: Àrea d’Acció Social

octubrE

5   
Dimecres 

A les 8 del vespre, a la “Caseta 
dels Bonsais”
inici dEl curS dE bonSaiS
Organitza: Amics dels Bonsais

6   
Dijous

A les 10 matí, al Casal d’Avis
PilatES PEr a la gEnt gran
A càrrec de Raquel Rivera 
Inscripcions a Servei Socials: 
93 791 15 42. Cada dijous de 10 a 
11h fins al 9 de març
Organitza: Àrea d’Acció Social

12 
Dimecres

A les 11 matí, a la plaça del 
Lledoner 
vErMut PoPular d’Erc “rES 
a cElEbrar i Molt a Parlar”
Organitza: Grup municipal d’ERC

15 
Dissabte

A les 6 tarda, a la Biblioteca Can 
Milans 
llEtrES En viu
Trobada amb el filòleg, traductor 
i escriptor Pius Alibek per 
comentar  la seva novel·la Arrels 
nòmades.
Amb la col·laboració de la Institució de 
les Lletres Catalanes.
Organitza: Biblioteca Can Milans

divEndrES 2 SEtEMbrE
6 tarda a la plaça de les Barques

CERCA-BRINDIS amb THE HAT HAUSEN 
ELÀSTIC BAND (música dixieland)
Cercavila popular per a petits, joves i grans, amb els Capgrossos de 
Caldes d’Estrac per celebrar el seu 50è aniversari.

8 tarda a la plaça de la Vila

PREGÓ, TRAKA i BRINDIS de FESTA MAJOR
Es podran adquirir copes commemoratives del 50è aniversari dels 
Capgrossos
Col·labora: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac i Colla de Diables d’Estrac

9 vespre a la Riera (des de la plaça de la Vila al Safareig)

SOPAR POPULAR*
Tu portes la beguda i la manduca i, després, nosaltres et posem la 
ballaruca
(*) Reserva de taules i cadires (numerades): Preu: 1 euro per cadira

12 nit a l’esplanada de Can Muntanyà

BALL I FESTA amb AFROCHIGUAWA + DJ
Col·labora: Associació Amics del Teatre i Colla de Geganters i Grallers
Organització del bar de Festa Major de divendres: Associació Amics del Teatre de Caldes d’Estrac, que 
destinarà íntegrament la recaptació a col·laborar amb les despeses de la Festa Major.

diSSabtE 3 SEtEMbrE
11 matí a la Riera (davant del Safareig)

ESCUMADA – XERINGADA
A càrrec del Servei de Neteja Pere i Àngel
Atenció al canvi d’ubicació: Aquest any, davant del Safareig!

D’11 matí a 2 del migdia a la Riera (des de la plaça de la Vila 
al Safareig)
TOBOGAN D’AIGUA INFINIT “SPLASH SLIDE”
A càrrec de Mòbilparc
75 metres de tobogan aquàtic ple d’emoció!

5 tarda a la plaça del Molí

PLANTADA DE GEGANTS
6 tarda

CERCAVILA DE GEGANTS
Itinerari: sortida de la plaça del Molí continuant per la Riera, Carreró, c. 
Sant Josep, Riera i plaça de les Barques 
Colles convidades: Sant Vicenç de Montalt, Cardedeu, Amer, Cerdanyola 
del Vallès, Sant Pere de Vilamajor, Cabrera, Santa Susanna, Calella i Cassà 
de la Selva.

Tot seguit, a la plaça de les Barques
BALLADA DE TOTS ELS GEGANTS
+ lliurament de records
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

8 tarda a l’esplanada de Can Muntanyà

CONCERT DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’orquestra INTERNACIONAL SELVATANA

10 nit al parc Joan Maragall
BARRAKALDES:
Festa Jove Alternativa– Nit de DJ’s
Organitza: Consell de Joves

12 nit a l’esplanada de Can Muntanyà

BALL DE GALA DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’orquestra INTERNACIONAL SELVATANA
Organització del bar de Festa Major, a càrrec de la Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

diuMEngE 4 SEtEMbrE 
10 matí a les pistes municipals de petanca

TORNEIG DE FESTA MAJOR SÈNIOR
Organitza: Club de Petanca de Caldes d’Estrac

6 tarda a l’esplanada de Can Muntanyà

ESPECTACLE FAMILIAR - CIRC DE CARRER: 
“Tandarica Circus”
A càrrec de la Companyia Passabarret
Malabars, acrobàcies a un ritme trepidant, aeris a més de 5 metres 
d’alçada, canonades a l’estómac, un llançador de ganivets amb miopia 
severa... circ per a totes les edats per morir de riure!

9 vespre a la plaça de les Barques

CONCENTRACIÓ DE TAMBORS
10 nit des de la plaça de les Barques
CORREFOC
Recorregut: plaça de les Barques i Riera fins arribar a la plaça de la Vila. 
Colles convidades: Diables de Canet de Mar, Diables d’Horta- Carmel, 
Diables del Gòtic i Diables de Tordera
Organitza: Colla de Diables d’ Estrac

En acabat el Correfoc, a la plaça de la Vila
RUIXADA
Amb motiu d’estalviar aigua de consum per als actes de Festa Major que 
ho requereixin, es farà servir l’excedent de l’aigua termal

2/4 d’1 nit a l’esplanada de Can Muntanyà
NIT DELS FOGALLS: LOS TREMENDOS + DJ
La “Nit dels Fogalls” és el ball de gresca
i xerinola amb totes les criatures del foc i la nit
Organització del bar de Festa Major, a càrrec de la Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

diJouS 8 SEtEMbrE 

10 matí des del campanar

REPICADA GENERAL DE CAMPANES EN HONOR 
A LA MARE DE DÉU DEL REMEI
12 matí a l’església de Santa Maria
MISSA SOLEMNE
Oficiada per l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella

Tot seguit a la capelleta del Remei

OFRENA FLORAL A LA MARE DE DÉU DEL REMEI
Organitza: Parròquia de Santa Maria

A continuació davant la capelleta del Remei

VERMUT DE FESTA MAJOR 

6 tarda  a la pèrgola del parc de Can Muntanyà*
ESPECTACLE D’ANIMACIÓ INFANTIL i TITELLES: 
“Contes de la Mediterrània de les Germanes 
Baldufa” A càrrec de TANAKA TEATRE
Teatre, titelles i molts personatges per viure els contes tradicionals de 
diferent cultures mil·lenàries que convivim a la Mediterrània
(*) En cas de pluja es realitzarà a la Sala Cultural

divEndrES 9 SEtEMbrE

2/4 d’11 nit a la Sala Cultural

“A L’OMBRA DE PIAZZOLA”
Un espectacle de tango, música, dansa i microrelats
Músics: Laura Gaya i Rémi Meurice Ballarins: David Kampa i Amelia 
Peirotén
Organitza: Biblioteca Can Milans

diSSabtE 10 SEtEMbrE 
11 matí a la platja del Varador

GIMKANA INFANTIL SOLIDÀRIA
Activitat gratuïta. Cal col·laborar amb 1 Kg de menjar per al Banc 
d’Aliments (conserves, llegums, llet...) Organitza: Creu Roja

De 10 a 2 matí i de 5 a 8 tarda  a La Fabriqueta
MOSTRA “20 ANYS D’AMICS DEL TEATRE”
Reviu 20 anys d’espectacles teatrals arreu de Catalunya, viscuts al nostre 
costat. 2/4 d’1 matí. Projecció d’àudiovisual i brindis de celebració dels 
20 anys de teatre a Caldes d’Estrac
Organitza: Associació Amics del Teatre de Caldes d’Estrac

D’11 a 1 matí i de 5 a 7 tarda al Poliesportiu Municipal
1er CURS D’AIKIDO DE FESTA MAJOR
amb MANEL FERNÁNDEZ, 6è Dan Aikikai
Organitza: AIKIDO-ESTRAC. Col·labora: ACAC (Associació Cultural Aikikai de Catalunya) i Associació 
Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac. Més informació: Telfs. 669.175.225 i 639.474.000

7 tarda a la platja del Varador

SESSIÓ D’ENTRENAMENT FUNCIONAL A LA 
PLATJA Organitza: SIGE SPORT CALDETES

10 nit a la pèrgola del parc de Can Muntanyà
“DIVINAS”- PIANO TOUR
Un espectacle de teatre musical, desenfadat, fresc, insòlit i divertit basat 
en la música i l’estètica de l’època daurada del swing. 
Preu: 10euros 
Venda d’entrades: Miscel·lània (Camí Ral, 23) Organitza: Associació Amics del Teatre de Caldes d’Estrac

diuMEngE 11 SEtEMbrE

11 matí a la pèrgola del parc de Can Muntanyà

RECEPCIÓ I OFRENA FLORAL AMB MOTIU DE 
LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Entitats, partits polítics municipals i veïns i veïnes que ho desitgin podran 
participar en l’ofrena floral

Tot seguit a la pèrgola del parc de Can Muntanyà

VERMUT POPULAR

FESta MaJor dE caldES d’EStrac  - dEl 2 a l’11 dE SEtEMbrE dE 2016
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Maria Àngels Ruzafa
Fundadora d’Amics del Teatre

entrevista–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Diuen que tot va començar un 
dia a la seva perruqueria.
Sóc nascuda a Caldes, hi he viscut tota 
la vida. Entre el 1968 i el 2012 portava 
la perruqueria. Un dia comentant amb 
les clientes una obra de teatre que 
havia anat a veure, una d’elles em va 
dir “tu que ets tan decidida, per què no 
organitzes un autocar i fem una sortida al 
teatre?” I d’aquesta manera tan senzilla 
és com tot va començar. La primera 
sortida que vam organitzar va ser “Busco 
el senyor Ferran”, una comèdia amb 
l’Emma Vilarasau i en Ferran Rañé. 
Però la seva afició al teatre 
venia de molt abans
Sempre m’ha agradat molt el teatre, 
una de les obres que em va agradar 
més va ser la de Cyrano de Bergerac 
amb en Flotats. Era molt senzilla i tenia 
una escenografia simple, però hi havia 
unes escenes impactants. Sempre 
m’ha impressionat la capacitat dels 
actors d’anar desenvolupant tot allò 
que tenen al cap. Ho recorden tot!
Com fa per organitzar les sortides?
Primer m’envien la programació de 
tots els teatres i llavors començo a 
mirar quines poden ser interessants, 
quin preu tenen, quins dies les fan...
Llavors començo a dir-ho a tota la 
gent que acostuma a venir, i quan veig 
que n’hi ha 30 segurs tiro endavant la 
sortida i faig la reserva. El següent és 
fer un quadrant per ubicar la gent, que 
tothom pugui seure amb els amics o 
les parelles sense que quedin separats, 
i a cada entrada poso el nom de cada 
persona al darrere. Un cop a l’autocar, 
repartim les entrades i cap al teatre. 
Intentem organitzar una sortida cada 
mes. Gràcies a la subvenció que rebem de 
l’Ajuntament podem oferir descomptes 
a les entrades i així es facilita que la 
gent hi pugui assistir, però sobretot la 
utilitzem per reduir el preu a les sortides 
infantils, ja que en aquestes han de venir 
adults a acompanyar els nens i nenes i 
això encareix la sortida a les famílies.

Qui podria oblidar-se de l’emoció que provoca asseure’s en una 
d’aquelles butaques vermelles i veure com s’apaguen els llums. 
Aquest esglai i la sensació d’estar a punt d’emprendre un viatge 
ple de personatges extraordinaris i llocs fantàstics van dur un dia 
la Maria Àngels Ruzafa, ara fa 20 anys, a fundar l’entitat que avui 
coneixem com Amics del Teatre de Caldes d’Estrac.

Quin tipus d’obres són les 
que aneu a veure?
Sempre intento programar un musical, una 
comèdia i el que es diu teatre de text, més 
seriós, i també dos espectacles infantils 
com a mínim, però moltes vegades 
depèn també de l’oferta que hi hagi.
O sigui que a les sortides hi va 
tot tipus de gent i edat
Sí. Normalment omplim l’autocar, o 
sigui, unes 55 persones de Caldetes i 
rodalies, però hi ha hagut sortides on 
érem més de 80! Un desgavell! D’altra 
banda, és curiós veure com la canalleta 
s’ha acostumat al nivell alt de certes 
obres de teatre. Recordo que un cop els 
vam portar a veure una adaptació de “El 
violinista a la teulada” i van seguir tot 
el fil sense perdre’s en cap moment.  

Recorda alguna anècdota?
Un cop se’ns va espatllar l’autocar, 
havíem d’anar a poc a poc perquè no 
frenava i vam arribar tard. A la porta del 
teatre hi havia un acomodador i ja em 
pensava que no ens deixarien entrar, 
però la sorpresa va ser que ens estaven 
esperant i l’obra, que era la de “Notre 
Dame de París”, no va començar fins que 
vam seure, plens de vergonya i entrant 
de deu en deu per no molestar massa.

Contacte:
Amics del Teatre
Telf 93 791 25 75 
amicsdelteatre@hotmail.com

Amics del Teatre ha anat a veure 92 
obres i ha mobilitzat més de 4.700 
persones. Enguany serà el 20è 
aniversari. Com ho celebrareu?
El 10 de setembre organitzarem una 
mostra a la Fabriqueta amb una exposició 
de cartells, una cronologia de totes les 
sortides que hem fet  i un audiovisual 
on expliquem com funciona l’entitat, 
amb intervencions d’aquells amics que 
acostumen a venir a les sortides. A les 
12:30h es farà el brindis de celebració dels 
20 anys. Tothom hi està convidat! I, per 
acabar-ho d’arrodonir, a les 10 de la nit 
hem programat, conjuntament amb l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament, l’espectacle 
de teatre musical “Divinas – Piano Tour” 
a la pèrgola del parc de Can Muntanyà. 
Hem pensat que una bona manera de 
celebrar-ho era fer venir el teatre a 
Caldes, en comptes d’anar-hi nosaltres.

Que destacaria de tots aquests 
anys al front d’Amics del Teatre?
Una de les coses que més m’agrada és 
que molta gent em diu que gràcies a 
aquesta iniciativa han pogut anar a veure 
obres de teatre de tot tipus que els han 
ajudat a enriquir-se personalment i que, 
possiblement, sense la comoditat de 
les nostres sortides, no hi haurien anat. 
D’alguna manera aproximem la cultura a 
la gent. Una altra de les coses que de les 
que estic contenta és que a les sortides 
hi ve tot tipus de gent. També m’agrada 
veure que molts dels joves de Caldes que 
es dediquen al món de l’espectacle venien 
amb nosaltres quan eren nens petits. Serà 
perquè els hem influït d’alguna manera? 


