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es de l’equip de govern lamentem profundament la renúncia de la Rosa Pou,
que fins fa uns pocs dies ha estat la nostra alcaldessa, i especialment pels motius
que han afectat la seva salut i que van quedar exposats en els seus comunicats.
Trobem del tot injust el que ha hagut de passar darrerament entre denúncies d’assetjament i escarnis.
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Volem expressar que ha estat un orgull comptar amb ella al càrrec des del 2016 i li
desitgem una ràpida recuperació i la millor de les sorts en la seva nova etapa personal.

Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat 100%, fabricat sense blanquejants clorats; l’alta blancor s’aconsegueix
gràcies a un procés de transformació especial per a fibres
recuperades. Basat en bioenergia i abastiment de proximitat. D’altra banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i
està composada per materials reciclables i no contaminants.
PORTADA és una publicació editada pel Servei de Premsa
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es distribueix de
forma gratuïta. Si detecteu qualsevol anomalia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament
(937 910 005)

Hem volgut començar dedicant les primeres pàgines a aquest canvi a l’Alcaldia,
amb una carta de comiat de l’alcaldessa sortint i una entrevista a l’alcalde entrant
perquè el pugui conèixer qui no ha tingut ocasió de fer-ho abans, ja que la població no ha pogut fer-ho de la manera habitual amb els candidats en unes eleccions.
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Pren el relleu el regidor a govern també des del 2016 Òscar Baró, que deixarà les
regidories que portava per centrar-se en l’Alcaldia i Hisenda. Li desitgem força i encerts.
Aquesta edició del butlletí ha sortit diverses setmanes després del previst a causa de
la impossibilitat de publicar abans de les eleccions del Parlament de Catalunya des
de la seva convocatòria. Us donem els detalls dels resultats a la nostra vila a l’interior
de la revista.

També trobareu un recull de fotografies i notícies dels darrers esdeveniments culturals com la Festa major petita i la visita dels Reis d’Orient, que tot i que no es van
poder celebrar de la manera habitual, en vam quedar molt satisfets i esperem que
també en poguéssiu gaudir.
Hem inclòs un resum amb gràfics i taules del pressupost municipal per al 2021 que es
va portar a aprovació el passat 14 de desembre.
L’Avanç del POUM també és un motiu d’orgull i protagonista en aquesta edició.
Per acabar, destacar que recordarem com Caldes va sumar-se a exigir la fi de les
violències contra les dones, i aprofitem per animar-vos a participar en els actes pel
pròxim Dia de la Dona.
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Relleu a l’alcaldia
Òscar Baró d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que ha estat segon tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Turisme i Medi
Ambient des del 2016, agafa el relleu de
l’alcaldia després de la renúncia de l’alcaldessa Rosa Pou. Després de cinc anys
al capdavant de l’alcaldia del municipi,
Pou va deixar el càrrec per motius de salut. En aquest sentit, Pou va explicar que
aquests cinc anys havien estat molt durs
amb alguns moments extremadament
complicats com la moció de censura, l’1
d’octubre, els darrers temporals, la crisi
sanitària o l’endeutament del consistori.

Òscar Baró, nou alcalde
de Caldes d’Estrac

No obstant això, Pou va afirmar que hi
havia dos fets concrets que l’havien portat a accelerar la decisió: l’escarni patit recentment davant del seu domicili i
les pressions i coaccions rebudes per un
grup de funcionaris de la Policia Local de
Caldes d’Estrac, que van culminar en una
denúncia falsa d’assetjament laboral per
part d’una agent del cos.
El passat dijous 28 de gener, l’alcaldessa
Rosa Pou va fer oficial la seva renúncia
en un Ple municipal extraordinari urgent,
com estableix el Reglament Orgànic Municipal. Durant la sessió plenària, Pou va

Baró afirma que entoma el repte de l’alcaldia amb
empenta i moltes ganes de consolidar tots els projectes
que hi ha en marxa per millorar el municipi

E

l Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va escollir Òscar Baró com a nou alcalde del municipi el passat divendres 5
de febrer després de la renúncia la setmana anterior de l’alcaldessa Rosa Pou.
Òscar Baró va ser elegit amb els vots favorables dels quatre regidors d’Esquerra
Republicana de Catalunya i dels tres regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya. Per la seva part, els dos regidors
de Junts per Caldes i el regidor de Gent
d’Estrac van votar en blanc.

A causa de la delicada situació sanitària,
la sessió plenària municipal extraordinària urgent es va celebrar parcialment
presencial. Únicament, l’alcalde en funcions fins aquell migdia, Joan Baró, i el nou
alcalde, Òscar Baró, van participar en la
sessió de manera presencial des d’una
sala de l’Ajuntament per tal de poder fer
oficialment l’entrega de la vara, com estipula la llei. La resta de regidors i regidores
s’hi van connectar telemàticament. També la ciutadania va poder seguir el Ple en
directe a través del canal de Youtube de
l’Ajuntament. En aquesta línia, l’excepcionalitat del moment va fer que la votació del nou alcalde, després d’acordar-ho
prèviament tots els grups municipals, fos
de manera nominativa i no secreta com
en anteriors ocasions.
Abans de finalitzar la sessió plenària,
Baró va dedicar unes paraules d’agraïment a l’alcaldessa Rosa Pou i va anunciar que el full de ruta de l’equip de govern continuaria sent el mateix i seguiria
guiant tots els passos. Baró també va
afirmar que entomava el nou repte amb
empenta i moltes ganes de consolidar
tots els projectes que hi ha en marxa per
millorar el poble.

aprofitar per donar les gràcies als caldencs i les caldenques pel privilegi i l’honor d’haver estat la primera alcaldessa
del municipi i va assegurar que el projecte polític continuava més viu que mai
amb tots els membres de l’equip de govern. Per últim, va assegurar que encara
que no fos alcaldessa continuaria treballant per al poble com una veïna més.
3

eltemadelmes –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Entrevista a l’alcalde Òscar Baró
1. Quines sensacions tens després
d’aquests primers dies com
a alcalde de Caldes?
Després de només una setmana al càrrec, les sensacions són molt bones. Estic
il·lusionat amb el repte i feliç de contribuir
en tot el que em sigui possible per fer un
Caldes millor. A la vegada, sento molt de
respecte pel càrrec i tot el que implica,
no especialment per les responsabilitats
(que també) sinó per com han patit molts
dels darrers que han ocupat l’alcaldia en
aquest meravellós poble, però que és conegut per no ser fàcil de governar.
La veritat és que aquests dies tampoc he
trobat gairebé res que no esperés, gràcies
al molt bon traspàs que em va fer la Rosa
Pou i que m’ho ha facilitat tot molt. Estic
molt content també de saber que aquest
traspàs amb l’anterior alcaldessa no ha
finalitzat del tot, ja que afortunadament
podré seguir comptant amb ella per aclarir els serrells que hagin pogut quedar i
perquè, d’una manera o altra, seguirà involucrada amb els projectes de poble.
Tampoc m’he pogut sorprendre per la
bona resposta del personal de la casa
gran, que compta amb grans professionals i amb els quals vaig treballant des
d’inicis del 2016.
2. C
 om afrontes el repte de
l’alcaldia del municipi?
Estic reprenent els projectes que tenim
en marxa juntament amb els companys
i les companyes de l’equip de govern de
l’Ajuntament, l’experiència i el saber fer
dels quals em donen molta tranquil·litat
per afrontar aquest final de mandat d’una
mica més de dos anys.

jectes de poble, així com que tots els implicats posem de la part que ens toca per
facilitar-ho, evitant accions especialment
bel·ligerants com denúncies o l’ús de la
premsa abans de tenir l’oportunitat de
tractar els assumptes plegats.
3. Q
 uins són els eixos que
vertebraran el teu mandat?

Em preocupa molt l’evolució de la pandèmia que estem vivint i com ho estan patint els convilatans i convilatanes, sobretot en l’àmbit de la salut, però també en
l’econòmic. Fa que sigui un moment molt
complicat per a governar i que ha causat
molt de desgast en la majoria d’alcaldes
i alcaldesses amb anys d’experiència.
També, com a regidor d’Hisenda, sóc especialment conscient de les limitacions
econòmiques que tenim al marge de la
greu afectació per la Covid-19, degudes
a certs crèdits que s’acabaran de pagar
precisament al final del mandat. Tot i que
aquests crèdits comprometen, seguirem
trobant els mecanismes per donar els
serveis i inversions necessàries.

Els eixos no canviaran respecte als que ja
tenim establerts des de l’inici del mandat
d’aquest equip de govern. En la situació
actual, és especialment important que
ningú es quedi enrere, seguir reforçant
els serveis socials i ajudant en la mesura que puguem als que més han patit els
efectes de la pandèmia. Així mateix, són
eixos vertebradors incrementar la seguretat ciutadana i la millora en la sostenibilitat en tots els àmbits, especialment en
la gestió de residus. De la mateixa manera, cal destacar la millora de la rendibilitat de les concessions i instal·lacions
municipals, que també han de ser més
sostenibles, així com en la via pública i
en serveis urbans. En l’àmbit urbanístic,
tenim un repte molt important amb l’elaboració del POUM.

Desitjo que els partits que no estan a
govern em vagin fent més confiança i
puguem treballar conjuntament en pro-

4. S
 ón molts els projectes actuals
i futurs previstos per al poble,
però quins creus que seran
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claus per al desenvolupament
i la millora de Caldes?
Penso que les inversions més importants
seran les de remodelació i reconversió de
diferents espais municipals, on el trasllat
del CAP és el que més urgeix. Són especialment claus els projectes actuals de
millora del balneari de la platja (Colón) i el
de la zona esportiva. També, trobo molt
destacables les inversions previstes en
l’enllumenat públic, en videovigilància,
en millora de l’autoconsum, en diferents
equipaments municipals i en la via pública. Pel que fa a l’edifici Mercedes Torras,
caldrà trobar la millor solució, tot i que no
és un projecte d’Ajuntament sinó d’una
fundació privada, on l’alcalde només és
un dels tres representants.
5. D
 es del 2016, formes part de l’equip
de govern de l’Ajuntament assumint
les regidories d’Hisenda, Turisme i
Medi Ambient, què et va portar a
implicar-te políticament al poble?
M’hi va portar una qüestió vocacional i de
voluntat de millorar el poble. L’aventura
va començar el 2013 amb la creació de
la secció local d’Esquerra a Caldes, on un
conjunt d’amics i coneguts ens vam engrescar perquè no ens agradava el que
veiem i volíem implementar molts canvis
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en una vila on històricament només hi
havia hagut dos colors polítics al govern.
6. N
 ascut el 1976, com recordes la teva
infància i joventut al municipi?
No he viscut sempre a Caldes, però me
l’estimo com si hi hagués nascut. Hi he
passat temporades tots els anys de la
meva vida i vaig voler venir a viure-hi
quan vaig acabar la carrera. La meva
mare és filla de Caldes (Can Clariana) i el
meu pare també hi tenia família (Baró Can Patrici). Jo vaig estudiar a Barcelona
i he viscut un any a Madrid i sis mesos a
Anglaterra per feina.
En la meva infància i joventut, recordo
com esperava impacientment els cap de
setmana i els estius per venir amb els
meus pares a la seva segona residència, que ara ja fa més de vint anys que
és casa meva. M’agradava passar moltes
hores al Parc Joan Maragall i a la platja
de les Barques amb la meva colla. Aquest
darrer lloc seria el meu racó preferit de
Caldes. Hi passejo sovint i em relaxa seure-hi davant del mar. Penso que Caldes és
un entorn incomparable per viure-hi de
petit i de gran, i estic encantat que els
meus tres fills en puguin gaudir.
7. Q
 uina és la teva experiència
professional?
Sóc enginyer de Telecomunicacions des
del 2000 i porto treballant des d’aleshores en el mateix sector com a gestor de
projectes de desplegament i manteniment de xarxes de telecomunicacions.
8. Pel que fa a aficions i costums, què
t’agrada fer en el teu temps lliure?
Sóc aficionat al pàdel, al tenis taula i als
escacs, però la veritat és que últimament
no hi jugo gaire. M’agrada fer escapades
en família, de càmping, en cases rurals
i viatjar, així com fer passejos de proximitat. Amb això últim és el que ens hem
hagut de conformar molts de nosaltres
últimament, però em sento molt afortunat que l’escenari d’aquests passejos sigui Caldes i el seu entorn.
9. Abans d’acabar, mirem el futur. Com
t’imagines Caldes d’aquí a deu anys?
M’imagino un Caldes més pròsper, just i
sostenible, i amb més oportunitats i negocis, recuperant almenys bona part de
l’interès turístic que va tenir en la seva
època més daurada, però mantenint la
seva essència per a poder seguir-hi vivint tranquil·lament en família, i on joves
i grans puguin comptar amb tot el que
necessitin i tinguin oportunitats per no
haver d’anar a buscar-les fora. M’imagino
un Caldes més modern, econòmicament
fort i més orgullós de les seves singularitats com ara el termalisme vora el mar i
el seu patrimoni cultural.

Carta de
comiat de
l’alcaldessa
Rosa Pou
Benvolgudes, benvolguts,
Resumir en poques línies tot el
que em passa pel cap pocs dies
després de la meva renúncia a
l’alcaldia no és gens senzill.
Sempre he dit que la meva etapa de dedicació al servei públic
des de la política municipal conclouria amb la finalització d’aquest mandat
al 2023, i no us negaré que m’entristeix enormement que no m’hagin deixat acabar.
L’alcaldia ha suposat per a mi un honor indescriptible que sempre agrairé.
Em sento afortunada d’haver pogut representar el poble que m’ha vist
néixer i de ser la primera alcaldessa que hagi liderat el nostre Ajuntament.
Durant aquests cinc anys he après dia a dia, formant part d’un engranatge
molt complex. I ho he fet de manera incansable, oberta a crítiques i suggeriments, intentant beure de totes les fonts i recolzant-me en el gran acompanyament del meu equip, la meva família i el gran nombre de caldenques
i caldencs que m’heu donat suport.
No ha estat fàcil. A la complicada gestió diària d’un poble endeutat més enllà de les seves possibilitats, amb infraestructures malmeses i abandonades durant massa temps i el descrèdit constant d’una oposició bel·ligerant i
malintencionada hi hem de sumar la complexitat de la situació nacional, els
temporals i la gestió d’una pandèmia sense precedents. Aquests cinc anys
he entès el significat de “deixar-hi la pell”, i mentre ha estat per treballar
amb tenacitat, per assolir els objectius marcats, per millorar la vida de la
nostra gent ho he donat per bo, encara que la meva salut es comencés a
ressentir ja fa un temps.
Però quan el desgast ha començat a ser fruit dels atacs persistents dels
que utilitzen allò públic per al seu benefici personal, quan aquests atacs
han derivat en manca de respecte i acusacions infundades molt greus,
quan la necessitat de defensar-me i de donar resposta de manera contínua
no m’ha permès estar per allò veritablement essencial al cent per cent,
quan el sentiment d’injustícia m’ha pres l’energia que requereix el càrrec i
que el poble mereix, quan l’extorsió ha lapidat l’alegria i la força de gairebé
cinc anys, perjudicant ja del tot la meva salut i la pau de la meva família,
he hagut de passar el relleu.
Estic tranquil·la perquè Caldes queda en bones mans. En mans d’un equip
que treballarà al màxim per continuar endavant amb els projectes previstos i encarar nous reptes i il·lusions. Un equip que forma part d’aquest engranatge que us deia i que no s’atura mai. Un equip que saben que sempre
em tindran al seu costat.
Gràcies infinites a totes i a tots els que m’heu fet arribar el vostre escalf
a través de missatges preciosos que guardaré per sempre com un tresor.
M’heu fet sentir molt apreciada i això no té preu.
Sabeu que podeu seguir comptant amb mi com a veïna si em necessiteu.
Estic convençuda de que amb molts de vosaltres coincidirem en qualsevol
projecte de poble ben aviat.
Estimeu i que us estimin. Cuideu-vos, cuidem-nos molt!
Rosa Pou
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El Pressupost Municipal
per al 2021 ascendeix
a 4.796.742,52 euros
Els comptes municipals posen el focus en l’atenció a
les persones, presenten noves inversions i inclouen els
projectes que no es van poder executar durant el 2020 a
causa de l’emergència sanitària derivada de la Covid-19

El

passat dilluns 14 de desembre,
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va aprovar el Pressupost Municipal per al 2021
de 4.796.742,52 euros amb els vots a
favor d’ERC i PSC i les abstencions de
Junts per Caldes i Gent d’Estrac. Durant
el Ple extraordinari, el regidor d’Hisenda Òscar Baró va presentar els comptes de la corporació per al nou any, un
pressupost marcadament social d’acord
amb l’excepcional situació derivada de
la Covid-19 i que contempla nombroses
noves inversions i recull projectes que
no s’han pogut portar a terme durant el
2020 a causa de la pandèmia.
Pel que fa als ingressos, Baró va explicar
que pràcticament el 50% són impostos

directes, prop del 20% són taxes i altres
ingressos i prop d’un altre 20% són subvencions. El regidor d’Hisenda va destacar el 4,17% en passiu financer que fa
referència a un crèdit sense interessos
que està previst demanar a la Diputació de Barcelona per valor de 200.000
euros per fer inversions al municipi. En

Entre les inversions
previstes, hi ha la
millora de l’enllumenat
públic, l’arranjament del
mobiliari urbà i les obres
al carrer Sant Pere

aquest sentit, Baró va recordar que enguany l’objectiu és seguir reduint l’endeutament, però no al ritme que s’ha fet
en els darrers anys. El regidor d’Hisenda
també va ressaltar que aquest 2021 no
s’apujarà l’Impost de Béns Immobles a la
població caldenca.
Respecte a les inversions ja previstes al
pressupost, Baró va destacar les casetes de vigilància de la platja (5.000 euros), enllumenat públic (35.900 euros),
integració informàtica (5.000 euros)
mobiliari (12.000 euros), obres al carrer
Sant Pere (78.079 euros), millores de
camins municipals (3.000 euros), obres
a la Fundació Mercedes Torras (70.000
euros), arranjament de la zona esportiva

Percentatge Pressupost Despeses per Regidories
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(5.000 euros), contenidors d’escombraries (4.500 euros), reg automàtic a Can
Muntanyà (3.000 euros), obres de millores d’autoconsum i mediambientals
(20.000 euros), equipaments a parcs infantils (15.000 euros) i millora de l’Espai
Jove (4.300 euros).
Així mateix, va puntualitzar que hi ha
altres inversions que es portaran a terme al municipi, però que s’havien pogut
afegir a la proposta en espera d’acabar
de tancar els aspectes administratius de
les subvencions amb les quals es finançaran. En aquest apartat, Baró va voler
ressaltar alguns grans projectes: incrementar la seguretat ciutadana potenciant l’enllumenat públic i la instal·lació de
càmeres de seguretat; la remodelació de
diferents espais municipals com el trasllat del Centre d’Atenció Primària o les
reformes al Mercat Municipal; les obres

L’Àrea d’Acció Social
compta amb un augment
de pressupost de més
de 50.000 euros
a les “escales del fondo” i a la pèrgola
del Parc Maragall, i l’arranjament de les
voreres del municipi.
En el capítol de les despeses, Baró va
explicar que un 41% són de personal, un
41% despeses corrents, un 5,5% subvencions, un 6,83% inversions i un 4,64%
despeses financeres. Pel que fa a les
despeses per àrees, el regidor d’Hisenda
va anunciar que aquest 2021 l’Àrea d’Acció Social comptarà amb un augment de
pressupost de més de 50.000 euros respecte a l’inicial de l’any 2020, que arribarà als 271.923 euros. Entre les que comp-

taran amb un pressupost
més elevat, destaquen
l’Àrea de Serveis Públics i Medi Ambient
amb 1.179.028 euros, l’Àrea de Serveis
Urbans i Administració amb 964.980 euros, l’Àrea de Govern Local amb 760.775
euros i l’Àrea d’Urbanisme i Habitatge
amb 475.466 euros. Així mateix, Baró
va ressaltar que es destinaran 214.953
euros a l’Àrea d’Ensenyament, 172.900
euros a l’Àrea de Promoció Econòmica,
159.593 euros a l’Àrea de Cultura i 75.863
euros a l’Àrea d’Esports.
D’acord amb el Pressupost Municipal per
al 2021, el regidor d’Hisenda, Òscar Baró,
també va presentar durant el Ple el Pla Estratègic de Subvencions, un resum de tots
els ajuts que inicialment s’atorgaran des
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac durant
l’any vinent i dins el pla fins al 2023.

Percentatge Pressupost INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Percentatge Pressupost Despeses per CAPÍTOLS
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El consistori aprova les ordenances
fiscals per a l’any 2021

Es congela l’IBI
i s’inclou una
bonificació del
25% de la quota
íntegra en el cas
d’instal·lar sistemes
d’aprofitament
tèrmic o elèctric
amb energia solar
per un període
de quatre anys
l’ordenança fiscal aplicable en
cada exercici.

A

principis del mes de novembre, el Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va
aprovar les ordenances fiscals
per al 2021. Entre els canvis
més significatius, destaca
la decisió del consistori caldenc de no modificar el tipus

de gravamen de l’Impost de
Béns Immobles (IBI). D’aquesta manera, els rebuts de l’IBI
queden completament congelats durant aquest 2021.
Així mateix, es va aprovar la
bonificació del 25% de la quota íntegra de l’IBI als propie-

taris d’habitatges que instal·
lin sistemes d’aprofitament
tèrmic o elèctric amb energia
provinent del sol, que s’aplicarà durant un període màxim
de quatre anys sempre que no
variïn les circumstàncies del
seu atorgament i ho prevegi

Les dues modificacions van sorgir amb la voluntat d’alleugerir
la pressió fiscal sobre la ciutadania i continuar donant suport als
veïns i veïnes per fer front a la
complicada situació social i econòmica derivada de l’emergència sanitària. En aquest sentit,
està previst presentar algunes
modificacions més d’ordenances fiscals, taxes i preus públics
en el proper Ple municipal ordinari del mes de març.

actualitat urbanisme ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’Ajuntament recupera la concessió del balneari Colón
El consistori treballa en la posada a punt de
les instal·lacions i estudia diferents propostes
sobre quin serà el futur de l’espai termal

A

mitjans del passat mes de novembre, el balneari Colón, un
espai municipal que es troba dins de les instal·lacions de l’Hotel
Colón, va tornar a mans de l’Ajuntament. Actualment, el consistori manté l’espai tancat i se centra en els treballs de posada a
punt de les instal·lacions amb l’objectiu de mantenir el balneari
viu i aconseguir que en el futur pugui donar un bon servei.
L’any 2000, l’Ajuntament de Caldes va cedir a l’empresa Stel
Groc SA, propietària de l’equipament hoteler, l’explotació del
balneari per a un període de 15 anys. Aquest termini va finalitzar
a principis del 2016, moment en què el pgle de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac va aprovar per unanimitat denegar la pròrroga
que demanava l’empresa per poder continuar gestionant l’espai. En aquells moments, l’empresa Stel Groc SA ja acumulava
reiterades denúncies de mala praxi per part de l’Agència de Salut Pública i els serveis municipals de l’Ajuntament i importants
deutes amb el consistori. En aquest sentit, a mitjans d’aquell
mateix any, l’Ajuntament, que en aquells moments ja estava liderat per l’alcaldessa Rosa Pou, va aconseguir que l’empresa
Stel Groc SA liquidés el deute acumulat que tenia amb el consistori, corresponent al cànon de la concessió i als tributs vinculats,
i que ascendia a 700.000 euros.

del balneari. Després de parlar amb diferents assessors especialitzats en urbanisme, tots van coincidir a afirmar que el problema estava en els inicis, quan no es van delimitar clarament
les zones de titularitat pública i privada, i es van dissenyar les
instal·lacions fent que el bon funcionament d’una depengués de
l’altra. Aquesta interdependència entre el balneari municipal i
l’equipament hoteler va fer que, tot i que l’Ajuntament va iniciar
converses amb diferents interessats, no s’arribés a cap acord.

No obstant això, tal com s’establia al contracte i seguint les lleis
del dret administratiu, mentre s’analitzava la situació amb deteniment i es buscava assessorament professional per determinar
quins eren els propers passos a seguir per decidir el millor per a
l’espai, l’empresa Stel Groc SA va continuar al càrrec de la gestió

Finalment, el passat mes de novembre i un cop fets tots els
tràmits legals, l’Ajuntament va poder recuperar la concessió del
balneari Colón i va finalitzar la relació contractual amb l’empresa
Stel Groc SA. Avui dia, el consistori estudia diferents propostes
sobre quin serà el futur de l’espai termal.
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actualitat urbanisme ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La Sala
Cultural
ha acollit
l’exposició
sobre l’Avanç
del POUM
El passat dilluns 14 de desembre, es va
aprovar inicialment l’Avanç del POUM, el
primer document de treball que ha de
permetre en els propers anys redactar
el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Conjuntament amb el despatx
redactor del projecte, l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
va dissenyar una exposició sobre l’Avanç
del POUM, que es va obrir al públic l’última setmana del darrer mes de gener a la
Sala Cultural de l’Ajuntament.
L’exposició, que contenia diversos panells
informatius, feia una mirada retrospectiva per explicar com ha evolucionat l’urbanisme al municipi al llarg dels últims
vint anys (actualment, Caldes es regeix
per un POUM de l’any 1984), parlava dels
riscos i de les necessitats urbanístiques,
abordava la situació de les infraestructures i plantejava els reptes de futur.

Fins al divendres 12 de febrer,
les persones interessades
han pogut visitar l’exposició
de dilluns a divendres, de 9
a 14 hores, demanant cita
prèvia a l’Àrea d’Urbanisme
Així mateix, l’exposició enumerava un
seguit d’objectius que el futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal haurà de tenir en compte. Entre ells, destaca la cerca
d’un cert reequilibri pel que fa al sòl no
urbanitzable; la millora de la connectivitat
dels vianants; l’aposta per la pacificació
de la mobilitat interurbana i la preservació
del patrimoni. De la mateixa manera, l’exposició parlava de futurs projectes com
la preservació de Can Comas, l’aposta
pel nucli històric, tot creant una connexió

entre la zona de l’Ajuntament i la platja
que fomenti l’activitat comercial i generi
punts de trobada, i l’impuls d’habitatges
protegits a la zona de Can Vidal perquè les
famílies joves es quedin al poble.
L’exposició de l’Avanç del POUM es va
poder visitar de dilluns a divendres, de 9
a 14 hores, fins al passat divendres 12 de
febrer. A causa de la delicada situació sanitària derivada de la Covid-19, les persones interessades van haver de demanar
cita prèvia a urbanisme@caldetes.cat.
D’acord amb la legislació vigent, l’Avanç
del POUM i el Document Inicial Estratègic
també es van penjar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes perquè els
veïns i veïnes poguessin examinar tota
la documentació, formular les consultes
oportunes i presentar suggeriments i
propostes telemàticament o de manera
presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
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actualitat serveis urbans i via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Noves passes per reforçar la
seguretat viària al municipi

municipi, així com la dinamització d’activitats educatives
als centres escolars per a fomentar una mobilitat segura.

L’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit
es comprometen a treballar per a reduir la
sinistralitat a les vies urbanes del municipi i
promoure accions de sensibilització ciutadana

A

mb l’objectiu de millorar la mobilitat al municipi
i conscienciar la ciutadania
en seguretat viària, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i el
Servei Català de Trànsit han
signat un nou conveni de col·
laboració. A través d’aquest
acord, les dues administracions posaran el focus en reduir els accidents de trànsit
a les vies urbanes, ja que,
segons els darrers estudis del

Servei Català de Trànsit, més
del 50% de les víctimes per
accidents de trànsit es produeixen en aquestes carreteres.

dels nivells d’alcoholèmia i
consum de drogues dels conductors i conductores en les
travesseres i vies urbanes del

El nou conveni de col·laboració
estableix un seguit d’accions
concretes com la cessió d’un
cinemòmetre, un etilòmetre i un equip de detecció de
substàncies estupefaents a la
Policia Local de Caldes per a
millorar la vigilància dels excessos de velocitat i el control

L’Ajuntament i el
Servei Català de
Trànsit cooperaran
per a crear una
nova cultura de
conducció, circulació
i mobilitat

A més, en termes generals,
el Servei Català de Trànsit es
compromet a donar assistència tècnica a l’Ajuntament i a la
Policia Local, així com a planificar les directrius dels agents
locals en matèria de seguretat
viària en l’àmbit urbà, cedir
materials i facilitar informació
sobre l’accidentalitat urbana
al municipi. Per la seva part,
l’Ajuntament es compromet
a comunicar les dades d’accidentalitat de trànsit amb víctimes, conservar en bon estat
tots els materials cedits i donar
a conèixer el servei d’atenció
a la víctima i afectats d’accidents de trànsit que presta el
Servei Català de Trànsit.

Novetats en l’ús dels patinets
elèctrics i altres vehicles
de mobilitat personal
Pròximament, la Policia Local de Caldes
distribuirà uns tríptics informatius
i posarà en marxa una campanya
sobre aquest tipus de vehicles

A principis d’any, va entrar en vigor una modificació dels re-

glaments generals de circulació i vehicles que regula a tot l’Estat
l’ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.
En aquesta línia, a finals del 2019, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ja es va avançar i va incloure a l’ordenança municipal de circulació un seguit de normes sobre l’ús dels vehicles de mobilitat
personal. La Policia Local de Caldes també engegarà ben aviat
una campanya informativa.
Actualment, la normativa municipal estableix que els vehicles
de mobilitat personal dotats de motor elèctric sempre han de
circular per la calçada, el més a prop possible de la vorera, senyalitzar les maniobres i respectar en tot moment les normes
de circulació. Així mateix, per a poder circular de nit o amb baixa
visibilitat, han de portar una llum blanca al davant i una vermella
al darrere, així com estar dotats d’elements reflectants. Pel que
fa a la velocitat, el límit màxim és de 25 km/hora.
De la mateixa manera, el consistori recorda que és molt recomanable l’ús del casc i el timbre, que només pot circular una persona per vehicle i que està prohibit fer servir el mòbil, auriculars
o cascos connectats a un reproductor durant la conducció. Per
últim, l’Ajuntament informa que cal disposar d’un certificat que
acrediti que el vehicle compleix els requisits tècnics, així com recordar que aquests aparells només poden circular per vies urbanes, en cap cas ho poden fer per vies interurbanes, travesseres,
autopistes i autovies o túnels urbans.
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Aquests vehicles han de circular per la calçada,
el més a prop possible de la vorera, senyalitzar
les maniobres i no superar els 25 km/hora

actualitat medi ambient ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nous treballs de neteja i desbrossament
de camins al parc de Can Muntanyà
Amb

la col·laboració de la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament va impulsar
a mitjans del mes de desembre diverses
intervencions per arranjar els camins de
la zona de Can Muntanyà. Aquestes actuacions de neteja i desbrossament dels camins del parc es van portar a terme amb
la voluntat de preparar l’espai abans de
l’època de màxim risc d’incendi forestal.
La voluntat de les dues administracions
és assolir la màxima cobertura territorial possible i preparar el municipi per als
mesos de primavera i estiu, els més perillosos de tot l’any pel que fa als incendis

En el marc del Pla municipal
de prevenció d’incendis
forestals, el consistori ha
portat a terme diverses
actuacions a l’espai natural
forestals al territori. En aquesta línia, la
Diputació de Barcelona també dona suport al consistori caldenc en la tasca d’establiment d’una òptima xarxa viària i la
disposició de punts d’aigua per garantir el
trànsit i l’abastiment dels mitjans terrestres i aeris en cas d’incendi forestal.

Continuen les accions per fomentar el reciclatge al municipi
Durant les festes
nadalenques, l’Ajuntament
va posar en marxa una nova
campanya de sensibilització
per millorar el reciclatge i
promoure la reutilització
i reducció dels residus

A

mb l’arribada de les festes nadalenques, el consistori va presentar una
nova campanya de sensibilització per
fomentar una correcta gestió dels residus al municipi. La iniciativa apel·lava
a la responsabilitat de tots i totes per
tenir cura de l’entorn, i feia especial incidència en la gestió del cartró per no
deixar col·lapsats els contenidors destinats al seu reciclatge.

En aquesta línia, s’ha presentat recentment l’informe estadístic anual. El document mostra com l’any passat la taxa
de recollida selectiva es va situar en el
42,76%, una xifra lleugerament superior
a la del 2019. Pel que fa a les quantitats
concretes, durant el 2020 es van recollir
389.300 kg d’orgànica, 126.780 kg de vidre, 108.050 kg de paper i cartró, 101.060
kg d’envasos i 970.680 kg de rebuig.

La taxa de recollida
selectiva del 2020 s’ha
situat en el 42,76%, una
mica superior a la del 2019
Al llarg del 2021, l’Ajuntament té com a
objectiu incrementar els percentatges de
recollida selectiva amb noves actuacions
i iniciatives que promoguin una correcta
gestió dels residus.
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actualitat medi ambient ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Crida a la conscienciació
i el respecte envers
els animals
L’entitat Caldes pels animals, que controla
una desena de colònies amb prop de 70 gats,
recorda als veïns i veïnes la importància
d’esterilitzar i identificar els animals

A

mb l’objectiu de promoure la cura i el benestar de gats i gossos, l’entitat caldenca Caldes pels animals torna a insistir en la
importància d’esterilitzar i identificar els animals de companyia.
D’aquesta manera, si es perden, és molt més fàcil localitzar les seves famílies. A més, un xip o un collaret amb una placa permet als
gestors de colònies saber ràpidament si l’animal està abandonat o
no i accelerar el retorn del pelut amb la seva família.
Formada per un grup de persones voluntàries, Caldes pels animals controla avui dia una desena de colònies distribuïdes per
tot el municipi, que compten
amb prop de 70 gats. L’entitat,
que va néixer amb la voluntat
d’unir esforços per a la protecció dels gats lliures o de carrer,
aposta per la pràctica CER (Captura, Esterilització i Retorn). En
aquest sentit, el 80% dels gats
que controlen estan esterilitzats per tal d’evitar una proliferació
descontrolada i les baralles entre ells.
D’acord amb la seva voluntat de sensibilització, l’entitat també
impulsa accions contra el maltractament animal i crida a no abandonar els gats a les colònies, ja que és molt probable que l’animal
sigui rebutjat per l’entorn. Per últim, Caldes pels animals recorda
que els gats i els gossos no són joguines i que un cop adoptats cal
fer-se’n responsable durant tota la vida de l’animal.

Caldes dona més de 7.500 kg de roba a Humana
L’any passat, el consistori i l’oenagé van signar un acord de col·laboració per
promoure el reciclatge i els hàbits sostenibles entre la població caldenca

El

van ser els que més donacions es van fer, superant tots
ells els 1.000 kg de roba.

passat mes de juny,
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va signar un conveni de
cooperació amb l’oenagé Humana per potenciar la reutilització i l’economia circular al
municipi. Mitjançant l’acord,
Humana va posar a disposició del poble sis contenidors
de recollida selectiva de roba
usada que es van ubicar a l’esplanada de Can Muntanyà, al
Camí Ral, al Poliesportiu Municipal i davant del cementiri.

D’aquesta manera, el municipi contribueix a donar una
segona vida a la roba, reduir
el volum de tèxtil que acaba
als centres de tractament de
residus i facilitar el reciclatge
de peces en mal estat. A més,
amb els fons obtinguts de la
gestió de la roba usada, Humana finança projectes de cooperació internacional arreu
del món en àmbits com l’educació, la salut o el desenvolupament comunitari.

Sis mesos després, un informe
de l’entitat mostra xifres molt
positives. En total, s’han recollit 7.505,88 kg de roba al municipi. Així mateix, els mesos
de juliol, setembre i octubre

A l’octubre, es van
recollir prop de 1.800
kg de roba entre
els sis contenidors
habilitats al municipi
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actualitat acció social ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Es reprèn el
Servei de Suport
Educatiu i Social
El projecte dona una
resposta integral a les
necessitats educatives i
socials dels infants i joves
del municipi a través
d’un acompanyament
personalitzat i sessions
amb les famílies

A

mitjans del mes de novembre, l’Àrea
d’Acció Social i Atenció a les Persones de
l’Ajuntament va tornar a iniciar el Servei
de Suport Educatiu i Social (SSEiS). Després de mesos sense poder oferir-lo a
causa de les restriccions establertes per
les autoritats sanitàries per contenir la
pandèmia de la Covid-19, el projecte municipal va tornar a engegar motors.
El SSEiS va néixer el curs escolar 20162017. Des de llavors, té com a objectius
centrals proporcionar atenció i acompanyament a tots els infants i adolescents
en situació de risc, així com donar suport

a les seves famílies per aconseguir que
els menors tinguin cobertes les seves
necessitats bàsiques. El projecte compta
amb la col·laboració dels Serveis Socials
municipals i dels centres educatius.
Pel que fa a la metodologia, una integradora social ofereix atenció personalitzada directa als menors els dilluns, dimarts
i dijous. A partir d’un treball de reforç
educatiu, la professional aprofita per dinamitzar tallers i dinàmiques on abordar
hàbits, valors, normes, emocions i competències com a part d’una important
tasca socioeducativa. Durant les sessi-

ons, els menors es distribueixen en dos
grups d’edat per tal de fer possible un
millor acompanyament. El SSEiS també
organitza sessions amb les famílies per
fomentar l’aprenentatge de noves competències i reforçar els vincles familiars.
Durant els propers mesos, el projecte
municipal continuarà posant el focus
en potenciar les capacitats cognitives
dels menors, afavorir el seu desenvolupament personal i promoure la integració social al municipi, seguint en
tot moment les mesures de seguretat i
prevenció oportunes.

En marxa un nou servei d’intermediació
laboral per a empreses i ciutadania

Freepik

La iniciativa neix amb la voluntat de dinamitzar l’ocupació al municipi i
donar suport a les persones que cerquen noves oportunitats laborals

L’

Ajuntament de Caldes
d’Estrac ha presentat un nou
servei d’intermediació laboral
per a empreses i ciutadania.
Sota el nom ‘Borsa de treball’,
el consistori ha inaugurat un
nou apartat al web municipal
que conté un llistat d’ofertes i
demandes de feina del poble.
El nou taulell d’anuncis neix
amb la voluntat de dinamitzar l’ocupació a la vila, actuant
com un intermediari entre les
ofertes de feina d’empreses
caldenques i de poblacions veïnes que tenen la necessitat de
contractar personal i les persones del municipi que cerquen
noves oportunitats laborals.
El nou servei en línia, gratuït
i de proximitat, permet consultar el llistat d’ofertes i demandes laborals del poble
garantint en tot moment la
confidencialitat i privacitat de
les dades tant de les empreses
com de les persones usuàries.
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actualitat gent
gran
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DESTAQUEM...

EL BOSQUE DE LOS
CUATRO VIENTOS
María Oruña
(NOVEL·LA)
Ediciones Destino, 2020

A comienzos del siglo XIX,
el doctor Vallejo viaja de
Valladolid a Galicia junto
con su hija Marina para
servir como médico en un
poderoso monasterio de
Ourense. Allí descubrirán
unas costumbres muy particulares y vivirán la caída
de la iglesia. Marina, interesada en la medicina y la
botánica pero sin permiso
para estudiar, luchará contra las convenciones que su época le
impone sobre el saber y el amor y se verá inmersa en una aventura que guardará un secreto de más de mil años.
En nuestros días, Jon Bécquer, un inusual antropólogo que trabaja localizando piezas históricas perdidas, investiga una leyenda. Nada más comenzar sus indagaciones, en la huerta del antiguo monasterio aparece el cadáver de un hombre vestido con
un hábito benedictino propio del siglo XIX. Este hecho hará que
Bécquer, acompañado por el sargento Xocas, se interne en los
bosques de Galicia buscando respuestas y descendiendo por los
sorprendentes escalones del tiempo.
Una apasionante intriga sobre una mujer que en la Galicia de 1830
se enfrenta a las convenciones de su tiempo y cuya figura trasciende hasta nuestros días.

CLUB DE LECTURA
El dissabte 20 de març a les 11 h
En format virtual, participa en la segona trobada del club que aquest
2021 girarà al voltant de la novel·la negra, de suspens i policíaca.

El falcó maltès, de Dashiell Hammet

«Sam Spade, detectiu privat i coneixedor de les zones més sòrdides
de la naturalesa humana, n’ha vist de tots colors: per això no fa
escarafalls quan es veu involucrat en una tèrbola trama de cobdícia,
enganys i traïcions. L’escultura d’un falcó, trobada en un vaixell de
l’antic orde dels cavallers de Malta, és l’objectiu d’una colla de gent
disposada a tot per obtenir-la.»

Dinamitza: Eva Lleonart
Més informació: reescribetuhistoria.com.

Si t’agrada la novel·la de suspens i vols
participar del club de lectura d’enguany,
vine a la Biblioteca i t’informarem!

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

35 persones participen
en la darrera jornada de
donació de sang al municipi
Durant els mesos d’hivern, les donacions
de sang són essencials per incrementar les
reserves i garantir les transfusions als hospitals

El Banc de Sang i Teixits i el Departament de Salut de la Ge-

neralitat, amb el suport de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, van
organitzar una nova jornada de donació de sang al municipi el
passat dissabte 5 de desembre. En total, 35 persones es van
apropar a la Sala Cultural, tres d’elles per primera vegada. En tot
moment, la jornada va seguir un estricte protocol de seguretat i
prevenció per minimitzar els riscos enfront de la Covid-19.
El Banc de Sang i Teixits i l’Ajuntament animen els veïns i veïnes a donar sang per incrementar-ne les reserves. Les transfusions a malalts de Covid-19 i la represa de les intervencions i
tractaments ajornats a l’inici de la pandèmia han augmentat la
demanda. En aquest sentit, els requisits per a poder donar sang
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són: tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se
bé de salut. Les dones poden fer-ho un màxim de tres vegades
l’any i els homes un màxim de quatre, i és important que entre
donació i donació hagin passat un mínim de dos mesos. Per últim, si s’ha patit la Covid-19 o s’ha estat en contacte amb algú
que l’hagi patit, cal esperar-se un mes.

actualitat igualtat ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Caldes exigeix la fi de les
violències contra les dones
La façana de l’Ajuntament es va il·luminar
de violeta per denunciar les violències
masclistes, recordar les dones assassinades
i reivindicar una igualtat real i efectiva

En el marc del Dia internacional per a l’eliminació de la violèn-

cia envers les dones, que es commemora anualment el 25 de
novembre, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va programar un seguit d’activitats per donar visibilitat a la lluita contra les violències masclistes i fer-la arribar als diferents sectors de la població.
Uns dies abans, es van realitzar tallers de coeducació amb els
infants de primer i segon cicle de primària de l’escola Sagrada
Família. Sota el títol ‘Més enllà del blau i el rosa’, l’entitat Enruta’t, especialitzada en generar espais per a l’apoderament i
la transformació personal i social, va fer reflexionar els nens i
nenes sobre els rols de gènere tradicionals.

El mateix dimecres 25 de novembre, l’Àrea de Dona i Polítiques
d’Igualtat de l’Ajuntament va inaugurar el seu perfil a la xarxa
social d’Instagram: @igualtatcaldetes i va posar en marxa un
Punt Lila virtual amb la voluntat de donar assessorament, suport i informació a totes aquelles dones i noies que puguin tenir
dubtes sobre qualsevol tema relacionat amb el feminisme i la
violència masclista. Les persones que necessitin posar-se en
contacte amb el Punt Lila virtual ho poden fer a través del nou
perfil d’Instagram de l’Àrea.

També, al llarg d’aquella setmana, l’Ajuntament va donar el
tret de sortida a la campanya ‘Stop violència de gènere’ que
comptarà amb diversitat d’accions durant els pròxims mesos.
La primera va ser la distribució pel municipi de targetes amb els
telèfons d’atenció a les víctimes de violència masclista i els telèfons d’urgència per encoratjar a denunciar aquestes situacions.
Paral·lelament, el consistori caldenc es va sumar a la nova campanya de comunicació de l’Institut Català de les Dones ‘Diposita
aquí el teu masclisme’. Aquells dies, conjuntament amb els nois
i noies de l’Espai Jove, es va fer difusió del material de sensibilització de la iniciativa pel municipi.
Per últim, les veïnes de Caldes van organitzar un seguit d’accions ciutadanes per reivindicar els drets de les dones i denunciar les violències masclistes. Al migdia, es va fer una creativa
performance a la plaça de l’Ajuntament on un grup de joves va
dibuixar siluetes a terra en record de les dones assassinades i al
vespre, una casserolada des dels balcons, terrasses i finestres
va omplir el poble de reivindicacions feministes.
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Gran acollida de l’agenda cultural de
L’espectacle pirotècnic amb motiu
dels 30 anys de l’Astharoth i la
recepció reial van ser els dos actes
estrella de la reeixida proposta

S

ota la premissa ‘la cultura
és segura’, l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament va dissenyar
una dotzena de petites càpsules, adaptades a les limitacions establertes per les
autoritats sanitàries, amb la
voluntat d’oferir als veïns i veïnes petits moments d’esbarjo
i gaudi durant les festes nadalenques.
Les propostes van començar
amb una sessió de mapping
infantil, que va comptar amb
la participació de l’Escola Sagrada Família i l’Escola Bressol
i va omplir de colors la façana
del consistori caldenc. També,
l’espectacle infantil ‘Animalia’
de Sàndal Produccions, el concert del grup Sukarije a Can
Muntanyà i l’obra de teatre
‘P.A.U. Paisatges Als Ulls’ a la
Sala Cultural van ser un èxit.
Però, sens dubte, l’espectacle
pirotècnic amb motiu dels 30
anys de l’Astharoth va ser la
proposta estrella del primer
cap de setmana d’activitats.
Gràcies als Diables d’Estrac,
el municipi va viure un castell
de focs sorprenent des de tres
punts del poble. A continua16
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desembre i gener

ció, va ser el torn de l’obra de
teatre infantil ‘Quimera’ de la
Guilla Teatre, que va exhaurir
totes les places disponibles.
A principis de gener, les activitats van continuar amb la visita dels carters reials, que escortats per la Policia Local van
recórrer l’esplanada de Can
Muntanyà, la Riera de Caldes i
el parc Joan Maragall, però va
ser la recepció de Ses Majestats d’Orient l’acte que va superar totes les expectatives.

Ses Majestats
d’Orient van
omplir de màgia,
somriures i il·lusions
el municipi
En total, 265 persones van
gaudir l’experiència de compartir uns minuts en privat
amb Melcior, Gaspar i Baltasar a la Sala Cultural. Enguany,
només s’hi va poder accedir
amb cita prèvia, mantenint la
distància de seguretat i fent
ús de la mascareta, una nova
fórmula que va permetre als
infants i a les famílies viure
una nit de Reis sense presses i
aglomeracions.
L’empitjorament de la situació
sanitària després de les festes nadalenques va obligar a
posposar l’última activitat de
l’agenda cultural de desembre
i gener: el joc d’escapisme,
que es tornarà a programar
tan aviat les dades millorin
i les autoritats sanitàries ho
permetin.

L’Àrea de Cultura
ja treballa en la
dinamització de
noves càpsules
culturals durant
la primavera
L’Ajuntament valora molt positivament la resposta dels
veïns i veïnes, que en tot moment van respectar les mesures de seguretat i prevenció i
van seguir les indicacions de
l’organització i de l’equip de
voluntaris i voluntàries, essencials per tal d’organitzar
una agenda cultural variada i per a totes les edats. En
aquest sentit, l’Àrea de Cultura ja treballa en noves propostes per a la primavera.
17
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“La ploma de Can Milans” és una iniciativa que neix amb l’objectiu de publicar textos creatius amb Caldes d’Estrac de teló de fons. Aquest espai ha
estat possible gràcies a la iniciativa de diversos escriptors amateurs que
han participat durant dos anys en els Tallers d’Escriptura Creativa organitzats a la biblioteca i amb el suport de l’Àrea de Cultura. A cada número de
la revista hi trobareu els escrits. Desitgem que us agradin.

Biblioteca Can Milans

EL CASTELL DE FOCS

El consistori homenatja
Lluís Companys en
el 80è aniversari del
seu afusellament
Entitats i grups municipals van realitzar
una ofrena floral sota el monument
del 123è president de la Generalitat de
Catalunya i van cantar l’himne nacional

El passat 15 d’octubre, les entitats de Patinatge i Arrels Cultura
i els grups municipals d’ERC, Junts per Caldes i Gent d’Estrac
van participar en un senzill acte d’homenatge a Lluís Companys
amb motiu del 80è aniversari de la seva mort. Companys va
ser afusellat per les tropes franquistes al Castell de Montjuïc de
Barcelona el 15 d’octubre de 1940.

La pluja i les restriccions sanitàries no van deslluir l’acte commemoratiu que va consistir en una petita ofrena floral als peus
del monument del 123è president de la Generalitat de Catalunya
i que va finalitzar amb la interpretació d’Els Segadors per part
de tots els assistents.

L’home es va emocionar. Els llums de colors
que il·luminaven el cel, els soroll dels petards
que sentia retronar a l’estomac i l’olor de pólvora, el van fer pensar, per un moment, que
tot era com sempre. Al sentir la fredor de la
nit es va fer evident que aquell espectacle,
tradicionalment d’estiu, estava fora de l’ordre
establert.
A l’acabar, l’home va aplaudir sabent que el
so de les seves mans i de les mans dels seus
veïns es perdria en la nit. Els aplaudiments
van donar pas al soroll de portes i finestres
que es tancaven. Les terrasses i balcons quedaven orfes del so de festa. Els riures i els
comentaris, diluïts per la mascareta, només
se sentien dins les cases. Des de diferents
punts del cel de Caldes, els focs artificials
acomiadaven la festa d’hivern intentant donar, sense aconseguir-ho, una aparença de
normalitat.
Text: Núria Oliva i Barceló
Desembre 2020

Actualment, la Biblioteca Can Milans ofereix tots els
serveis amb les mesures de seguretat establertes, un
aforament limitat al 50% i les activitats abans presencials,
realitzant-se ara en format virtual.
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El segon Concurs de Balcons omple
d’esperit nadalenc el municipi
L’Àrea de Promoció Econòmica ha atorgat tres
primers premis de 200 euros i tres segons
premis de 100 euros que s’hauran de gastar
íntegrament a les botigues del municipi

Per segon any consecutiu, Caldes d’Estrac ha buscat els balcons,

les façanes i els aparadors més originals, divertits, imaginatius i
màgics i els ha trobat. A principis de desembre, l’Àrea de Promoció Econòmica i Participació Ciutadana va convocar el certamen
amb la voluntat de premiar la imaginació, originalitat i creativitat
dels veïns i veïnes i promoure el consum de proximitat.
Un cop tancat el termini, el jurat va visitar els balcons, les façanes i els aparadors participants i va emetre el seu veredicte
seguint criteris com l’originalitat, el valor creatiu i la innovació
en el plantejament de l’ornamentació, el resultat estètic i la integració a l’entorn, la referència al context nadalenc i la utilització

de materials reciclats. Enguany, el jurat va estar format per quatre dones caldenques vinculades al món de l’art i la decoració:
Vanessa Puigderrajols, florista, Mireia Carbó, interiorista, Alícia
Bosch, membre de la Comissió de festes, i Alícia Núñez, assessora paisatgística.
La delicada situació sanitària derivada de la Covid-19 no va permetre fer un acte d’entrega presencial, però tant el jurat com
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
van fer arribar missatges de felicitació i reconeixement als guardonats i van agrair a tots els participants la seva dedicació, esforç
i creativitat.
Aquest any, el certamen ha tornat a comptar amb tres categories
de participació: balcons, façanes d’edificis i establiments comercials i de serveis. Novament, cada categoria ha lliurat un primer
premi de 200 euros i un segon premi de 100 euros, que s’hauran
de gastar íntegrament a les botigues del municipi per tal de fer
costat als comerços i productors del poble.

Categoria:
Balcons
1r premi
Guardonada:
Patrícia Ramello

Categoria:
Balcons
2n premi
Guardonada:
Patrícia Canela
Guerin

Categoria:
Façanes
1r premi
Guardonada:
Marta Pons Juan

Categoria:
Façanes
2n premi
Guardonada:
Carla Escrich
Solé

Categoria:
Aparadors
1r premi
Guardonada:
Beatriz
Márquez Rubio

Categoria:
Aparadors
2n premi
Guardonat:
Salvador Sosa
Villanueva

19

actualitat turisme, promoció econòmica i comerç ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres
i Sant Vicenç de Montalt impulsen la venda
en línia entre les empreses locals
Amb el suport de la Diputació
de Barcelona, les tres viles
han creat una plataforma
de compra per Internet
amb lliurament a domicili

Els ajuntaments de Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu

de Llavaneres, amb el suport de la Diputació de Barcelona, han posat en
marxa una plataforma de compra per Internet amb lliurament a domicili. El
marketplace o supermercat digital és una oportunitat per introduir el mercat
municipal, els comerços, les botigues, els bars, els restaurants i els serveis
dels tres municipis en el món digital, anunciant i venent els seus productes,
arribant a nous públics i ajudant-los, així, a fer front als efectes econòmics
derivats de la pandèmia de la Covid-19.
Molts establiments caldencs ja s’han sumat a la iniciativa, que encara preveu que
els cinquanta primers que s’hi adhereixin gaudeixin de la gratuïtat de l’alta i de
la quota dels sis primers mesos de la plataforma. Aquestes setmanes, l’equip del
marketplace o supermercat digital està contactant amb els participants per gestionar la pujada de continguts i productes a la plataforma en línia.
Per a formar-ne part, cal omplir un formulari de contacte que hi ha al web municipal.

EL COMERÇ DEL MES

ROOM ROOM
CALDETES
Si un dia us apropeu a ‘Room Room Caldetes’, descobrireu un espai singular amb una
interessant història per explicar sobre un dels
antics oficis del poble: la fusteria del Taller Vives. L’any 2019, en Lucky Mora, propietari de
‘Room Room Caldetes’, es va traslladar al municipi i va apostar pel local de l’antic negoci
fuster, mantenint gran part de l’essència del
taller de fusteria tancat des del 2009.
‘Room Room Caldetes’ també és la continuació del primer negoci de la mare d’en Lucky
Mora, Ana Mora, que l’any 1983 va obrir una
botiga de roba per a la llar a Arenys de Mar.
Actualment, ‘Room Room Caldetes’ aposta
pels productes artesans i de proximitat, per
donar una oportunitat a petits creadors i artistes plàstics i alhora per continuar amb el servei de tapisseria, conegut internacionalment.
I és que sofàs com els del programa ‘Chester’
presentat per Risto Mejide o el del videoclip
‘Chantaje’ de Shakira i Maluma porten el segell
d’en Lucky Mora!

Horari: de dimarts a dissabtes,
de 10 a 13.30h i de 17 a 20h
i diumenges, d’11 a 14h
Web: www.luckymorastudio.com
Correu: studio@luckymorastudio.com
Instagram: @roomroomcaldetes

El 2020 ha estat un any molt difícil per al negoci caldenc, però en Lucky Mora mira amb
positivisme el 2021 i us convida a tots i totes a
apropar-vos a la seva botiga. De ben segur, en
sortireu encantats i encantades!
mocionar el teu comerç
Si estàs interessat a pro a’t en contacte amb
al butlletí municipal, pos reça electrònica:
nosaltres a través de l’ad

premsa@caldetes.cat
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L’independentisme
supera el 50% dels
vots i augmenta el
nombre d’escons
al Parlament
de Catalunya
L’Ajuntament agraeix
enormement la feina i
implicació de totes les
persones que van fer
possible la celebració dels
comicis sense incidents, amb
seguretat i de manera cívica

El passat diumenge 14 de febrer, els

veïns i les veïnes de Caldes d’Estrac
estaven cridats a les urnes per escollir
els propers representants del Parlament
de Catalunya. L’excepcionalitat del moment derivada de la greu crisi sanitària
i la desafecció política de la ciutadania
van provocar una forta davallada de la
participació. En concret, al municipi, van
exercir el seu dret a vot 1.276 votants,

Repartiment de vots a Caldes d’Estrac
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Participació: 58,83%
que va suposar un 58,83% del cens
electoral, mentre que a les eleccions
de 2017 ho van fer 1.630 votants, xifra
que es va traduir en un 80,97% del cens
electoral d’aquell moment.
Pel que fa als resultats de les Eleccions
al Parlament de Catalunya 2021 a Caldes
d’Estrac, Junts per Catalunya va aconseguir la primera posició amb 342 vots
(27,21%), seguit d’Esquerra Republicana

de Catalunya amb 303 vots (24,11%) i
del Partit dels Socialistes de Catalunya
amb 230 vots (18,30%). El quart lloc va
ser per a En Comú Podem amb 86 vots
(6,84%), el cinquè per a VOX amb 64
vots (5,09%) i el sisè per a la CUP amb
59 vots (4,69%). A continuació, es van
situar Ciutadans amb 51 vots (4,06%), el
PDeCat amb 50 vots (3,98%) i el Partit
Popular amb 42 vots (3,34%).

activitatsalaFundacióPalau ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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L’Apunt econòmic
Import pendent
DEUTE A LLARG TERMINI
Creditors (deute amb proveïdors
i administracions públiques)
deutors (TOTAL)
deutors - Liquidacions gestionades
per ORGT
deutors - Generalitat TOTAL
deutors - Diputació
deutors - Altres

a 31/12/17:

a 19/12/16:

3.620.274,01 €
409.097,38 €
1.861.105,40 €

3.033.865,91

€

343.124,86

€

1.721.890,93

€

1.098.791,20 €
328.774,09 €
80.463,95 €
353.076,11 €

1.213.099,47

€

55.296,59

€

121.062,24 €
332.432,63 €

a 29/11/18

2.646.156,22 €
243.125,59 €
2.269.367,77 €
1.749.882,50
28.576,28
130.115,96
360.793,03

a 20/11/19:

2.079.397,77

€

566.030,77

€

1.950.072,47

€

€

1.480.786,41

€

€

16.866,12

€

€
€

153.721,60
298.698,34

€
€

a 31/12/20:

1.905.265,54
658.334,87
1.869.266,53
1.455.282,08
73.951,83
11.698,91
328.333,71

Cal destacar que els pics dels imports en “deutors” coincideix amb el moment de la comptabilització dels impostos i taxes de l’any, i que els pendents de cobrament a dia d’avui estan molts
d’ells en període de recaptació voluntària.

a 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 ha creat una
llista de subscriptors de manera que el butlletí municipal només es repartirà
entre els veïns i veïnes de Caldes que formin part d’aquesta llista. Les subscripcions són gratuïtes i els veïns i veïnes interessats a continuar rebent la
revista Portada a casa vostra o a través d’una adreça de correu electrònic
només haureu d’omplir un formulari via web:
(http://www.caldetes.cat/portadasubscripcio)
o adreçar-vos a l’OAC (plaça de la Vila s/n. Telf: 93 791 00 05 de dilluns
a divendres de 9h a 14h). D’altra banda es recorda que la revista es podrà
continuar descarregant de forma gratuïta des del web municipal i també la
podreu trobar en versió impresa a tots aquests punts:
EQUIPAMENTS: Mercat municipal, biblioteca Can Milans, La
Fabriqueta, Balneari Termal, Casal d’Avis, Fundació Palau
SERVEIS: La Caixa, l’Estanc, SIGE
RESTAURANTS: La Tasqueta
GUINGUETES: Sotavent, Solstici, Melé platja, Ostres quin raconet!
BARS: El niu, TÊte a tÊte, el Porronet, Pà i Café, La Granja
BOTIGUES: Perruqueria MJ, Strac Styles, Marta Perruqueria, Ca
l’Adela
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Quan el 2015 entràvem a formar part
del joc polític del nostre poble sabíem
on ens posàvem. I per què volíem
ser-hi. I de quina manera treballaríem
per Caldes. Feu un exercici molt
senzill: doneu un cop d’ull a les xarxes
dels grups municipals i comproveu
en què som diferents dels de sempre.
No ens trobareu atiant el foc del
desconeixement per recollir signatures
de reivindicacions impossibles, ni
propiciant “escraches”, ni remenant
clavegueres en vigílies d’eleccions, ni
enganyant a la ciutadania tractant-la
d’estúpida publicant dades falses
fàcilment contrastables. Nosaltres
podem fer una política honesta
perquè no necessitem posar el poble
al nostre servei. No ens cansarem de
dir-ho i ho seguirem demostrant.
Malauradament el desfici per ocupar
petites parcel·les de poder no és
exclusivitat d’alguns tarannàs polítics
i aquesta ombra fosca s’allarga a algun
sector del funcionariat. Els interessos
personalistes disfressats de defensa
sindical són tan reprovables com la
barroera bel·ligerància de l’actual
oposició, ben coneguda per tots. I a
Caldes en tenim un exemple molt clar.
En aquesta cursa de fons de la política
municipal, la lluita dels que volem
fer-ho diferent és molt més complexa
del que us podeu imaginar. Hem
començat el 2021 amb la renúncia de
la nostra alcaldessa i companya Rosa
Pou després de cinc anys de treball
constant. I hem donat la benvinguda
a l’alcaldia al nostre company Òscar
Baró. Plegats hem fet equip. I plegats
seguirem treballant de manera intensa
i honesta, aplicant dia a dia els valors
republicans en la nostra gestió.
Perquè així és com ho sabem fer.
I així, aplicant els valors republicans
en la gestió diària, és com ens
agradaria que es presidís la Generalitat
després dels resultats del 14F.
Avui més que mai, salut i república!

SALUT, UNA DE LES
NOSTRES PRIORITATS

Enrere un 2020 de malson,
també per Caldes

La crisi de la covid-19 ha posat en
evidència la fragilitat del nostre sistema
de Salut. S’ha de dur a terme reformes
en profunditat per disposar d’uns
serveis públics de salut forts, universals,
equitatius, de qualitat i finançats amb
impostos. Estem compromesos amb
les persones, els professionals de la
salut i tot el sistema sanitari públic.

La pandèmia ha posat encara més en
evidència la manca de planificació i
gestió a la qual, malauradament, el
govern local ens té acostumats i ja
va un any més. A tall d’exemple les
concessions (Balneari Colón, aparcament
Parc Maragall, gimnàs...) o l’abandonament dels vilatans pel tancament
del CAP sense cap mena de solució.

Hem d’assegurar la capacitat assistencial davant possibles rebrots o noves
onades, amb els circuits separats en els
centres assistencials per contenir els
possibles contagis i no aturar la capacitat assistencial. Cal avançar cap a un
sistema integral d’atenció a les persones
al llarg de la seva vida amb una autèntica
coordinació dels sistemes de protecció
social, sanitari i de salut pública.

Els 800 anys de Caldes el 2019 van
passar sense pena ni glòria per manca
d’interès de l’ajuntament i la pandèmia
ha truncat la posposada celebració, com
també el 40 aniversari del Club Petanca
Caldetes que ha quedat en l’oblit.

Volem que es destini com a mínim el
25% del pressupost de Salut a l’Atenció
Primària, reconeixent així la seva tasca,
amb més recursos diagnòstics i més
professionals de tots els nivells, fomentant la visió comunitària i incorporant
mecanismes de telemedicina i digitalització. Reforçant i intensificant la supervisió
mèdica de les residències de gent gran i
altres dependents, potenciant l’atenció
domiciliària des de l’Atenció Primària.
És vital que canviem l’orientació del
sistema sanitari cap a la prevenció de la
malaltia, el manteniment de la salut i la
detecció precoç. Introduint la perspectiva de gènere en la sanitat, tant en la
formació com en la informació i atenció.
Hi ha d’haver un Pla de Xoc de temps
màxims d’espera garantits per les visites
de l’especialista, les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques.
Hem d’apostar per la investigació i la
innovació en salut pel seu impacte en
la qualitat i com a motor econòmic,
amb una perspectiva integral més
enllà de l’àmbit biomèdic, potenciant
infermeria, fisioteràpia, psicologia, etc.
Sens dubte volem promoure un
Pacte per la Salut que inclogui
com acords fonamentals:
Amb uns valors i principis d’un sistema
públic i universal de caràcter federal.
Hem de tenir l’arquitectura de sistema públic de salut de Catalunya,
clarificant els mecanismes de presa
de decisions i les responsabilitats.
Amb el finançament necessari per
respondre a les necessitats, establint
una despesa en Salut del 7% del PIB.

El caos a l’estiu tampoc té precedents:
problemes amb els parquímetres,
l’urgent enderroc de Mercedes Torras
que ja fa un any que esperem, brutícia,
degradació dels carrers i mobiliari urbà
que engreixen les llistes de la Línia Verda
a l’espera de ser ateses; manca d’aparcament i queixes constants per la falta de
control en l’ocupació de can Muntanyà;
falta de manteniment en les càmeres de
seguretat sense funcionar; l’adjudicació
del servei de socorrisme una vegada
iniciada la temporada de bany, i per
acabar fent el que ja els vàrem demanar
2 anys enrere per a que la Creu Roja no
fos expulsada de les nostres platges.
El 2020 ens ha portat els Plens telemàtics impedint la participació ciutadana
tot i les queixes de ciutadans i oposició,
i les falses promeses de rectificació.
La rectificació davant el soterrament
de la Riera que el govern ha hagut
de demanar a l’ACA i l’aturada a
l’aprovació de construcció al Turó
de Caldes per part la Generalitat.
Davant de tot això el govern ens proposa
una còpia exacta del pressupost de
l’any anterior. Si bé creiem que es
podien haver incrementat partides,
també creiem i entenem que la situació
viscuda no ha permès executar-lo; per
això JxCaldes va votar abstenció.
Esperem que el govern sigui capaç de planificar i gestionar el
2021 que acabem de començar.

Fundació Mercè Torras
Enderroc imminent –
Reconstrucció urgent
El Ple de l’Ajuntament de 27 de gener de
2020, va acordar l’enderroc (amb mesura
i garanties) com a una necessitat per a
garantir la seguretat de l’edifici que s’ha
anat deteriorant i ensorrant durant anys,
des que el 1987, ja es va inspeccionar
i decretar el seu estat ruïnós. Llavors
encara estava habitat parcialment.
Després els inquilins (veïns i C.Roja)
van marxar pel perill evident. De mica
en mica, tot ha anat a pitjor i sembla
no hi ha més remei que l’enderroc.
El problema es planteja a l’hora de
definir com s’ha de fer i en quina mesura,
perquè l’edifici està catalogat dins el
PEPPA (Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic) en diferents categories de protecció dels seus elements,
com per exemple, el manteniment
façana principal (carrer Callao) i altres
components que s’hauran de conservar.
Després del Ple citat (gener 2020), el
pas següent va ser que el Govern va
aprovar el Projecte d’Enderroc que es va
sotmetre a informació pública penjant-lo
al web municipal, moment en el qual
(juny 2020) GdE el va poder consultar,
igualment com potser també van fer
altres persones. És a la vista d’aquest
document que no concreta del tot
com s’ha d’actuar que hem expressat
públicament la nostra preocupació,
també en reunions municipals, i sempre
se’ns ha dit que és voluntat de tots els
Grups que el procés es faci amb total
respecte al que diu la fitxa del PEPPA.
No som tècnics, i no sabem quins són els
procediments adequats; però estarem
atents perquè es conservi tot el que es
pugui i perquè la reconstrucció, quan es
faci, reprodueixi i mantingui l’aspecte de
l’edificació actual, independentment de
la distribució que es pugui establir dels
espais interiors, en la línia del que s’ha
fet, en base els mateixos arguments, a la
reconstrucció d’un altre edifici del carrer
Callao que forma part del conjunt de
tot el carrer que cal i volem preservar.
DOS ANYS DE GdE
El passat 22 de gener es van complir
dos anys d’existència del partit. Durant
aquests temps hem treballat i hem crescut com a formació política estrictament
local i independent. Sense dependències, ni obediències. Cada dia som més i
volem seguir creixent. Oberts i disposats
a totes les aportacions. Contacteu.

https://www.facebook.
com/GentEstrac/
http://entitats.caldetes.cat/Gendestrac
gentdestrac@gmail.com
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Tamara Alfaro, Núria Canut i Helena José
Biblioteca Can Milans

L

a Tamara, la Núria i l’Helena són l’ànima de la Biblioteca Can
Milans. Nascut oficialment l’1 de maig de 1993, l’equipament
dona la benvinguda al 2021 amb gairebé tots els serveis en
funcionament, amb moltes ganes d’oferir propostes de qualitat i amb la voluntat d’acomplir dos dels objectius principals del
projecte: el foment de la lectura i l’atenció a l’usuari.
Us imagineu un món sense
llibres? Què ens perdríem?

Per descomptat que no podem imaginarho! Un món sense llibres és com la
primavera sense flors o com un dia
sense la llum del sol. Els llibres són la
porta al coneixement, ens ajuden a obrir
la ment i ens mostren la realitat des
de mirades ben diverses. A més, ens
transporten a móns imaginaris on tot
és possible i on cada personatge ens
permet viure noves aventures, sense
sortir de casa o del teu municipi, i això,
en aquests temps que corren, és una
medecina. Llegir és un regal en tots
els seus formats i en totes les seves
formes, tot i que hem de reconèixer que
ens atrauen especialment les històries
impreses. Perquè els llibres sacsegen,
sorprenen, pregunten i responen,
emocionen, atrapen... En definitiva,
cada llibre és un petit tresor en espera
de ser descobert per algun lector.
El 2020 ha estat un any fortament
marcat per l’emergència
sanitària. Com ho heu viscut?

Degut a les mesures tan restrictives
imposades per la Covid-19, ens vam
trobar que no podíem complir l’objectiu
primer de la biblioteca que és arribar a
l’usuari. La biblioteca va estar tancada
molt temps i quan vam reobrir només

podíem oferir el servei de préstec i
retorn de documents, tot amb cita
prèvia. Ha estat un any de contínua
adaptació als canvis, viscut amb molta
incertesa, certa por i una bona dosi
de frustració pel distanciament social
que ha generat la pandèmia. Per la
nostra part, vam intentar reforçar la
presència de la biblioteca a les xarxes
(Facebook i Instagram) i vam mantenir
algunes activitats però en format
virtual. Ara sabem que si complim les
mesures de seguretat (distància de
seguretat, higiene de mans i mascareta)
la biblioteca és un espai segur.

Avui dia, és Caldes un municipi lector?

Com a biblioteca, us podem parlar de
les nostres estadístiques. Les dades de
2019 ens indiquen que tenim un total
aproximat de 1.900 usuaris inscrits
amb carnet de la biblioteca, dada
que suposa un 63% de la població
i de mitjana fem uns 750 préstecs
mensuals. Els resultats varien en funció
de si és hivern o estiu. A banda de
les dades, creiem que Caldes és un
poble lector, sobretot el públic adult.

Actualment, quins serveis oferiu
a la Biblioteca Can Milans?

Oferim gairebé tots els serveis de
la biblioteca: préstec de documents,
consulta a sala, Internet i +, activitats
virtuals a través d’Instagram
(sobretot hores del conte) i servei de
fotocòpies i impressions, tots amb les
mesures de seguretat que estableix
el protocol i un aforament del 50%.
Les úniques activitats que no podem
oferir són actes presencials, accés
als diaris i a la zona de petits lectors.
Per la resta, trobareu la biblioteca
oberta i preparada per rebre-us!
Quan i com va sorgir la biblioteca?
Quines necessitats hi havia al poble?

Inaugurat l’1 de maig de 1993, als inicis,
l’equipament disposava d’una sala
cultural a la planta baixa i a la segona
planta es trobava la biblioteca amb una
dotació inicial de 3.000 volums. Amb els
anys, va anar creixent i copant tot l’espai
de la casa pairal dels Milans. Actualment,
disposem de més de 25.000 exemplars
i de tots els serveis adequats a les
necessitats del moment. Caldes és un
poble molt afortunat, ja que, degut a la
baixa densitat de població, li pertocaria
tenir accés al bibliobús. En canvi, té
una gran biblioteca que és el centre de
trobada de molts caldencs i caldenques.

Biblioteca Can Milans
Horari: de dilluns a divendres, de 16 a 20h i dissabtes, de 10 a 13h
Telèfon: 93 791 30 25
Adreça: Carrer de l’Església, 6
Web: bibliotecavirtual.diba.cat/caldes-d-estrac-biblioteca-can-milans
Instagram: @bcanmilans
Facebook: facebook.com/CanMilans
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Com es presenta el 2021 a la
Biblioteca Can Milans?

Doncs es presenta incert, tenint en
compte aquesta tercera onada de
Covid-19, però tot i les restriccions
i els canvis constants, iniciem l’any
amb moltes ganes d’oferir un servei
de qualitat, de potenciar les xarxes
socials per arribar als nostres usuaris
i d’acomplir amb dos dels nostres
objectius principals: el foment de
la lectura i l’atenció a l’usuari.
Per últim, què li diríeu a un veí
poc aficionat a la lectura perquè
s’apropés a la biblioteca?

Li diríem que la biblioteca és un espai
obert a tothom on hi tenen cabuda
altres interessos, encara que no
siguin lectors, com ara connectar-se a
Internet, escoltar música, informar-se
sobre qualsevol tema, mirar revistes
o veure alguna pel·lícula interessant.

