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Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat 100%, fabri-
cat 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 proximi-
tat. 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 ser-
vei de distribució, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament 
(937 910 005)
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de la Brigada Municipal

L’equip de govern ens hem reorganitzat i, donat el canvi en l’alcaldia, hem fet alguns 
ajustaments en les regidories. Podreu trobar els detalls del més destacat del nou carti-
pàs en aquest butlletí.
D’altra banda, traslladar-vos per al vostre coneixement, que la Comissió per al tractament 
de situacions d’assetjament ha conclòs que cap dels fets denunciats contra l’exalcaldessa 
Rosa Pou, ni contra els treballadors i treballadores municipals, constituïen una suposada 
conducta d’assetjament laboral.
El govern renovat ha tingut uns mesos plens de dificultats, i a l’Ajuntament hem rebut di-
versos contenciosos, acusacions i noves denúncies de diferents tipus que explicarem quan 
acabin el seu recorregut o considerem que sigui el moment que correspon i podem fer-ho. 
El nostre Ajuntament no està dimensionat ni creiem que s’ha de dimensionar per atendre 
aquest ritme de demandes i peticions.
No és fàcil treballar en aquestes circumstàncies, però persistirem en la nostra voluntat 
d’arribar a acords i treballar pel bé comú, i anem gestionant les respostes tan ràpid com 
podem amb els recursos que tenim. La complexitat dels assumptes i els tempos de les 
administracions fa que els processos vulguin força temps; molt més del que voldríem.
Aquesta saturació i tensió que patim també té conseqüències indesitjades en el personal 
de la casa i fa que ens haguem d’esforçar més a posar mesures per evitar-les. També, vo-
lem agrair a la immensa majoria dels treballadors la seva dedicació i perseverança.
Demanem paciència mentre treballem per a resoldre-ho i també us emplacem a tots i 
totes a que us pregunteu què (més) podeu fer davant situacions que considereu injustes, 
i ens ajudeu a trobar les millors solucions. Nosaltres també ens ho haurem de preguntar 
més. Entre tots tirarem endavant perquè segur que compartim els mateixos objectius i 
volem el millor per a Caldes.
Tornant al contingut d’aquesta edició, a les primeres planes, hi ha detalls de les darreres 
actuacions i obres a la via pública així com nous equipaments municipals.
Trobareu informació dels principals paràmetres econòmics de la liquidació del pressupost 
del 2020 i de com hem reduït la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament al 43%.
D’altra banda, després de nombroses campanyes de conscienciació i divulgació de com 
fer una bona gestió de residus, alertem un cop més que tot abocament no autoritzat a la 
via pública i la no recollida dels excrements dels gossos, comporta una sanció econòmica 
d’acord amb la darrera ordenança aprovada.
Enguany l’agenda cultural segueix adaptada a la situació de la Covid i de mica en mica ani-
rem recuperant allò que anomenàvem “normalitat”. De diferent manera, però hem pogut 
celebrar la Pesolada, Sant Jordi, Carnaval, la 38a Mostra Literària del Maresme, concerts i 
d’altres activitats gràcies a la col·laboració de tots i en especial de les entitats de la vila, així 
com dels restauradors, la Biblioteca Can Milans i la Fundació Palau.
No hem pogut celebrar la Fira Aqua Calida a causa de les estrictes restriccions i la incertesa 
en el període previ a la seva organització. No obstant això, esperem poder tenir algunes 
fires de format més petit durant l’estiu.
En el marc dels corresponents dies internacionals, hem reivindicat els drets de les dones i 
també el de les persones per la seva identitat de gènere o orientació sexual. Queda molta 
feina per fer i està a les mans de tots anar avançant dia a dia.
Volem agrair als vilatans i vilatanes, i a l’organització, que van fer possible la darrera reco-
llida de deixalles a la platja en el marc del “Let’s Clean Up Day”. 
Volem fer també un especial agraïment als joves artistes de la pintada del mural col-
laboratiu a l’esplanada de Can Muntanyà. Us ha quedat molt bonic!
Seguim treballant en la posada a punt del gimnàs i el balneari de la platja perquè es pugui 
reobrir la seva activitat, de la mateixa manera que en les alternatives per al nou consultori. 
Esperem poder donar-vos notícies aviat.
A la contraportada hem volgut posar en valor la feinada que fa la Brigada Municipal i el 
personal de neteja. Podreu conèixer més de la seva activitat i els seus protagonistes.
Us demanem que esteu atents a l’agenda cultural i us desitgem una bona sortida de la 
primavera i entrada a l’estiu!
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Durant les darreres 
setmanes, l’Ajuntament 
ha intensificat els treballs 
de manteniment i millora 
al front marítim i al 
centre del municipi

El bon temps i les altes temperatu-
res ens anuncien que l’estiu és a tocar. 
Aquestes setmanes, el municipi ultima 
els preparatius abans d’una de les èpo-
ques de l’any més especials. Durant els 
mesos de juny, juliol, agost i setembre, 
Caldes s’omple d’estiuejants que volen 
descobrir de primera mà els bonics ra-
cons que amaga el poble, la gastronomia 
caldenca i les agradables platges, així 
com el Modernisme i el termalisme, trets 
distintius de la vila. Per aquest motiu, du-
rant les darreres setmanes, des de l’Ajun-
tament s’han intensificat els treballs de 
manteniment i millora al municipi.
Especialment, la Brigada Municipal, l’em-
presa de neteja GBI i l’empresa de jardi-
neria CEO han destinat gran part del seu 
temps a adequar la zona del front marí-
tim i el centre de la vila. Algunes de les 
actuacions realitzades recentment han 
estat la instal·lació dels nous jocs infan-
tils a la platja dels Tres Micos, l’arranja-
ment del mur de la platja i la millora de 

Caldes d’Estrac es prepara per 
donar la benvinguda a l’estiu

la senyalització viària. En concret, s’han 
repintat passos de vianants, zones blaves 
d’aparcament i altres espais del poble. 
Amb l’objectiu de millorar la mobilitat i 
l’estacionament al municipi, també s’han 
ampliat les places d’aparcament de mo-
tos a la zona marítima, al carrer Santa Te-
resa i a la plaça Sant Antoni. 
Així mateix, s’han portat a terme dife-
rents treballs de reparació de l’escenari 
i del mur del parc Joan Maragall i de les 
fustes de les pistes de la petanca de la 
platja del Kalima. També, durant aques-

Entre les actuacions, 
destaquen la instal·lació 
dels nous jocs infantils a 
la platja dels Tres Micos, 
l’arranjament del mur de 
la platja i la millora de 
la senyalització viària

tes darreres setmanes, s’han arranjat di-
versos escocells dels arbres de la Riera i 
s’ha pintat el mur de la placeta del carrer 
Mercè i les escales entre el carrer Mercè i 
el Camí Nou. De la mateixa manera, s’han 
dut a terme algunes tasques de millora 
de l’enjardinament de la zona.
Properament, es preveu instal·lar uns 
nous gronxadors al parc de Joan Mara-
gall i cobrir la pèrgola del parc, amb la 
voluntat de poder utilitzar-la més durant 
les diferents èpoques de l’any. També, 
s’actuarà a la tarima de fusta de la platja 
dels Tres Micos i es renovaran els punts 
verds del front marítim, que a causa dels 
darrers temporals havien quedat molt 
malmesos. Enguany, se substituiran els 
de la platja dels Tres Micos i l’any vinent, 
es canviaran els de la platja del Kalima. 
Així mateix, s’instal·laran papereres no-
ves a les platges dels Tres Micos i de les 
Barques i es restauraran els faristols dels 
punts d’interès turístic que hi ha distribu-
ïts pel municipi.
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En aquest sentit, el regidor de Via Públi-
ca, David Salvà, afirma que aquestes són 
algunes petites millores i que és molt 
conscient de les mancances del municipi i 
de la quantitat de feina que encara queda 
per fer. Salvà explica que, des de l’Àrea, 
s’intenta abordar cada dia el màxim de 
qüestions possibles, amb la voluntat de 
fer de Caldes un poble més net, agrada-
ble i segur, però que els recursos muni-
cipals són els que són. No obstant això, 
Salvà destaca la gran feina i els enormes 
esforços del personal municipal i agra-
eix la col·laboració de la ciutadania, qui 
comunicant les incidències a través de 
l’aplicació Línia Verda facilita molt la feina 
de l’equip de Via Pública.

Amb l’objectiu de millorar la 
mobilitat i l’estacionament, 
s’han ampliat les places 
d’aparcament de motos 
a la zona marítima, al 
carrer Santa Teresa i a 
la plaça Sant Antoni

4
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Aquest estiu, el consistori 
ha decidit ampliar el 
sistema de recollida de 
residus porta a porta a 
tots els establiments 
comercials del municipi

Arriba el “Porta a 
Porta” comercial
Per últim, amb la voluntat de mante-
nir les àrees de contenidors en òptimes 
condicions i evitar desbordaments sobre-
tot en les setmanes de major afluència 
d’estiuejants, aquest estiu es tornarà a 
implantar el sistema de recollida de resi-
dus porta a porta a les quatre guinguetes 

La platja dels Tres 
Micos revalida la 
bandera blava
El DISTInTIu REConEIx 
ASPECTES CoM lA quAlITAT 
DE l’AIguA, lA gESTIó 
AMbIEnTAl I lA SEguRETAT

Per catorzè any consecutiu, la 
platja dels Tres Micos de Caldes 
d’Estrac ha rebut la bandera blava, 
un distintiu que atorga anualment 
la Fundació Europea d’Educació 
Ambiental, en col·laboració amb l’Associació d’Educació Ambiental i del Con-
sumidor (ADEAC), a les platges i els ports esportius que compleixen un seguit 
de requisits relacionats amb la cura i el respecte al medi ambient. En concret, 
s’avalua la qualitat de l’aigua, la gestió ambiental, la seguretat, l’educació ambi-
ental, els serveis, les instal·lacions i la informació ambiental. La popular iniciativa 
internacional busca promoure el desenvolupament sostenible d’aquests espais i 
alhora animar les autoritats locals i els operadors de platges i ports a assolir uns 
alts estàndards de qualitat.
Enguany, la platja dels Tres Micos ha obtingut el distintiu juntament amb nou 
platges del Maresme: platja del Centre i platja de l’Astillero de Malgrat de Mar, 
platja dels Pescadors i platja de la Riera de Pineda de Mar, platja de Garbí de 
Calella, platja de les Barques de Sant Pol de Mar, platja de Canet de Mar, platja 
d’Ocata i platja d’El Masnou. També, el Club Nàutic d’Arenys de Mar, el Club Nàu-
tic El Balís de Sant Andreu de Llavaneres, el Consorci Port Mataró i el Port Mas-
nou han obtingut aquest destacat reconeixement mediambiental. La qualificació 
és el resultat de les mesures de gestió de les zones de bany, les millores en els 
sistemes de sanejament implantats en els municipis costaners i les mesures de 
control, inspecció i seguretat del medi hídric.
En aquest sentit, aquest estiu, Caldes d’Estrac tornarà a comptar amb els serveis 
de salvament i socorrisme de la Creu Roja, qui aviat desplegarà tot l’equip per 
garantir la seguretat i el benestar de totes les persones que s’apropin a gaudir 
de les platges del poble.

5

de la platja. L’any passat, es va portar a 
terme per primer cop i de manera expe-
rimental i ràpidament es va percebre una 
millora. Després d’aquests bons resultats, 
enguany, l’Ajuntament ha decidit ampliar 
el sistema de recollida de residus porta a 
porta a tots els establiments comercials 
del poble. 
Com les guinguetes, els comerços hau-
ran de separar prèviament els diferents 
residus: orgànica, vidre, paper, envasos i 
rebuig i deixar-los davant de la porta de 
l’establiment segons el calendari i horari 
establerts, per tal que el personal munici-
pal pugui passar a recollir-los. El consisto-
ri avança que si els resultats són bons, la 
recollida de residus porta a porta comer-
cial es mantindrà tot l’any.
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El passat dilluns 29 de març, l’Ajunta-
ment va celebrar el segon Ple municipal 
ordinari de l’any. Durant la sessió plenà-
ria, l’alcalde Òscar Baró va donar compte 
del tancament i la liquidació del Pressu-
post municipal 2020. Baró va explicar que 
l’any passat es van tenir uns drets liqui-
dats (ingressos) per valor de 4.542.928,92 
euros i unes obligacions reconegudes 
(despeses) de 4.426.838,42 euros. En 
aquest sentit, el resultat pressupostari va 
ser de 116.090,50 euros, tancant el 2020 

L’Ajuntament 
redueix la ràtio 
d’endeutament 
al 43%

El consistori caldenc 
tanca l’exercici 2020 amb 
un resultat positiu de 
116.090,50 euros, tot i les 
dificultats derivades de 
l’emergència sanitària
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amb més ingressos que despeses, tot i la 
situació sanitària derivada de la Covid-19. 
No obstant això, Baró va puntualitzar que 
la xifra no estava del tot ajustada, ja que 
hi havia despeses que encara no s’havien 
pogut computar, com els reequilibris eco-
nòmics de les concessions administrati-
ves o algunes bonificacions i devolucions 
de taxes on encara s’hi estava treballant.

L’alcalde Òscar Baró també va comen-
tar que l’any passat l’estalvi brut va ser 
de 472.306,07 euros i el romanent líquid 
de tresoreria per despeses generals de 
703.368,16 euros. Així mateix, Baró va 
explicar que durant el 2020 es va reduir 
la ràtio d’endeutament, situant-se en el 
43% i seguint la tendència dels darrers 
exercicis pressupostaris, que mostren el 
ferm compromís de l’equip de govern de 
sanejar els comptes municipals.

Durant el 2020, es va reduir la 
ràtio d’endeutament seguint 
la tendència dels darrers 
exercicis pressupostaris
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actualitat alcaldia ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Després de la renúncia de l’alcaldessa 
Rosa Pou i el nomenament d’Òscar Baró 
com a nou alcalde de Caldes d’Estrac, 
l’Ajuntament va aprovar un nou cartipàs 
municipal. Durant la sessió plenària extra-
ordinària urgent, celebrada a mitjans de 
febrer, es va presentar la nova distribució.
En aquest sentit, l’alcalde Òscar baró as-
sumeix tots els temes propis de l’Alcaldia 
i les regidories d’Hisenda, Protocol i Par-
ticipació Ciutadana, Protecció de Dades, 
Transparència i Cooperació. Pel que fa a 
la resta de regidors i regidores, Joan baró 
continua sent el primer tinent d’alcalde i 
responsable de les regidories de Serveis 
Urbans, Governació, Salut, Sistemes Infor-
màtics i Esports; David Salvà es converteix 
en el segon tinent d’alcalde i responsable 
de les regidories de Cultura, Comunicació i, 
com a novetat, Via Pública; laura Aloy se-
gueix al capdavant de les regidories d’Ac-
ció Social, Atenció a les Persones, Ocupa-
ció i, com a novetat, assumeix les regido-
ries de Gent Gran i de la Dona i Polítiques 

El consistori 
aprova el 
nou cartipàs 
municipal

El nou regidor del grup 
municipal d’ERC a 
l’Ajuntament, gonzalo 
bonnin, assumeix les àrees 
de Joventut i Medi Ambient

d’Igualtat; Miquel gonzález continua com 
a titular de les regidories d’Urbanisme i 
Habitatge; i Alfred Freixas segueix al cap-
davant de les regidories d’Ensenyament, 
Promoció Econòmica, Comerç i incorpora 
les de Turisme i Termalisme.
Així mateix, durant la sessió plenària ex-
traordinària urgent, gonzalo bonnin va 
prendre possessió com a nou regidor del 
grup municipal d’ERC a l’Ajuntament. Un 
cop fets els tràmits administratius corres-
ponents, Bonnin assumeix les regidories 
de Joventut i Medi Ambient.
Amb l’entrada del nou regidor caldenc, el 

grup municipal d’ERC queda conformat 
per: Òscar Baró, David Salvà, Laura Aloy, 
Alfred Freixas i Gonzalo Bonnin. En aquest 
sentit, la portaveu titular serà Laura Aloy i 
el portaveu suplent, Gonzalo Bonnin.

S’arxiva la denúncia 
d’assetjament laboral contra 
l’exalcaldessa Rosa Pou

la Comissió per al tractament de situacions d’assetjament 
ha acordat arxivar l’expedient contra l’exalcaldessa Rosa 
Pou després de concloure que cap dels fets denunciats 
constituïen una suposada conducta d’assetjament laboral

La Comissió pel tractament de situacions d’assetjament, creada a mitjans del passat 
mes d’octubre arran les denúncies contra l’alcaldessa, el secretari i la tècnica d’ad-
ministració general de l’Ajuntament, ha acordat arxivar l’expedient. La comissió ha 
arribat a aquesta conclusió després de rebre els informes del comitè d’investigació i de 
l’advocat del cas, on es conclou que cap dels fets denunciats constitueix una suposada 
conducta d’assetjament laboral.

l’alcalde Òscar baró assumeix 
tots els temes propis de 
l’Alcaldia i les regidories 
d’Hisenda, Protocol i 
Participació Ciutadana, 
Protecció de Dades, 
Transparència i Cooperació
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actualitat via pública –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Caldes d’Estrac signa un conveni de 
col·laboració amb Sant Vicenç de 
Montalt en matèria de zones blaves

L’alcalde de Caldes d’Es-
trac, Òscar Baró, es va reunir 
el passat dimecres 28 d’abril 
amb l’alcalde de Sant Vicenç 
de Montalt, Víctor Llasera, 
per formalitzar la signatura 
del Conveni de col·laboració 
en matèria d’estacionament 

Els alcaldes Òscar 
baró i Víctor llasera 
han formalitzat 
l’acord que 
permet a caldencs 
i santvicentins 
aparcar 
gratuïtament a 
determinades zones 
dels dos municipis

de vehicles a motor, que per-
met a caldencs i santvicentins 
aparcar de manera gratuïta 
a determinades zones de les 
dues poblacions. Amb la vo-
luntat de facilitar la mobilitat 
dels veïns i les veïnes dels 
dos municipis, l’acord designa 

aparcaments situats a llocs 
estratègics, al costat de ser-
veis bàsics, equipaments cul-
turals i comerços.
En concret, els caldencs i les 
caldenques que disposin del 
distintiu vigent per a l’estaci-
onament, poden aparcar els 
seus vehicles gratuïtament i 
de forma il·limitada al carrer 
Costa Brava, al carrer Costa 
Daurada, al carrer Mediterrani, 
al carrer Ginesta, a l’avinguda 
Toni Sors i a la riera de Torrent-
bò de Sant Vicenç de Montalt. 
Per contra, els santvicentins i 

les santvicentines, que també 
disposin del distintiu vigent 
per a l’estacionament i que es 
desplacin fins a Caldes d’Es-
trac, poden estacionar sense 
cost i sense restricció horària 
a l’aparcament de la Nacional 
II (RENFE), al carrer Eucaliptus 
i a l’aparcament de Can Mun-
tanyà. Per obtenir el distintiu 
de resident autoritzat, que ha 
d’anar adherit en un lloc ben 
visible del parabrisa del vehi-
cle (preferentment al costat 
inferior dret), cal posar-se en 
contacte amb l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania.

A principis del mes d’abril, l’Ajuntament va engegar una cam-
panya de sensibilització al web municipal i a les xarxes socials 
amb l’objectiu d’acabar amb les actituds incíviques al municipi. 
En un primer moment, el consistori va posar el focus en la gestió 
dels residus i els voluminosos i tot seguit, va abordar la tinença 
responsable dels animals de companyia.
Segons l’ordenança municipal, els gossos han d’anar sempre lli-
gats amb una corretja i han de portar una placa identificadora 
amb el nom de l’animal i les dades de contacte de la persona 
propietària. Així mateix, l’animal ha de portar un microxip homo-
logat i ha d’estar inscrit al registre censal municipal, en el termini 
màxim de tres mesos des del seu naixement o de trenta dies a 
partir de l’arribada de l’animal o del canvi de residència. L’orde-
nança municipal també estableix que queda prohibit l’accés dels 
animals a les platges del terme municipal de Caldes d’Estrac i als 
parcs infantils. En aquesta línia, tampoc permet que els gossos 
beguin aigua en contacte directe amb els sortidors de les fonts 
públiques. Pel que fa a les deposicions, la normativa municipal 
obliga les persones propietàries a recollir els excrements dels 
animals de la via pública i dipositar-los higiènicament, amb bos-
ses o altres embolcalls impermeables, als contenidors de rebuig.

L’Ajuntament posa en marxa 
una campanya de sensibilització 
contra l’incivisme

la iniciativa apel·la a la responsabilitat 
col·lectiva per mantenir el municipi 
net i alerta de les possibles multes 
en cas d’infringir les normes

actualitat serveis urbans –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

l’ordenança municipal estableix un seguit de 
sancions que poden anar dels 100 als 400 euros i 
en cas de reincidir poden arribar als 2.000 euros
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actualitat medi ambient ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pensada per a l’àmbit domèstic i comer-
cial, la nova Ordenança Reguladora de la 
Gestió de Residus, que va entrar en vigor 
el passat mes de març, parla dels drets i 
deures pel que fa a la gestió dels residus 
dels caldencs i les caldenques, clarifica les 
diferents fraccions de recollida i explica 
les maneres de reciclar i dipositar correc-
tament els residus. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament vol promoure la reutilització, 

Entra en 
vigor 
l’Ordenança 
Reguladora 
de la Gestió 
de Residus

la nova norma estableix els 
drets i deures dels caldencs 
i les caldenques i tipifica 
un seguit de sancions que 
penalitzen les actituds 
incíviques al municipi

l’Ajuntament vol 
promoure la reutilització, 
la recollida selectiva i el 
reciclatge al municipi

A principis d’any, es van aprovar les 
bonificacions de la taxa d’escombraries 
d’aquest 2021 per a totes les llars que 
van fer ús, durant l’any passat, de la dei-
xalleria mancomunada a Sant Andreu 
de Llavaneres o de la deixalleria mòbil 
de Caldes d’Estrac. En aquest sentit, 122 
veïns i veïnes es van beneficiar d’algun 
tipus de descompte en la taxa de la 
brossa d’enguany. En concret, 70 veïns 
van rebre una bonificació del 5% de la 
quota íntegra de la taxa per utilitzar de 
6 a 10 vegades els serveis de les deixa-
lleries; 28 veïns van rebre un descompte 
del 10% per fer-ho entre 11 i 15 cops; 6 
veïns van rebre una bonificació del 15% per emprar de 16 a 20 
vegades els serveis de les deixalleries; i per últim, 18 veïns van 
rebre un descompte del 25% per fer-ho més de 21 cops. Segons 

Més d’un centenar de veïns i veïnes es beneficien 
d’algun tipus de descompte en la taxa d’escombraries

les bonificacions, que poden ser del 5% al 25% de 
la quota íntegra, varien en funció de les vegades 
que s’ha fet ús dels serveis de les deixalleries

l’ordenança fiscal, la bonificació varia en funció de la utilització 
que s’hagi fet dels serveis de les deixalleries i estableix que com 
més vegades s’utilitza major ha de ser el descompte.
Per tal de facilitar el reciclatge al municipi, els caldencs i les cal-
denques disposen dels serveis de la deixalleria mòbil tots els 

diumenges, de 10 a 14 hores, a l’espla-
nada de Can Muntanyà. Així mateix, 
poden apropar-se a la deixalleria man-
comunada entre Caldes d’Estrac, Sant 
Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de 
Montalt i dipositar els residus que no es 
poden llençar als contenidors del siste-
ma de recollida municipal. Aquesta es 
troba al carrer de la Indústria, 36, a Sant 
Andreu de Llavaneres i obre de dimarts 
a dissabte, de 9 a 13 hores i de 17 a 20 
hores i els diumenges de 9 a 14 hores.
Per poder fer ús de les deixalleries i 
beneficiar-se de les bonificacions de la 
taxa d’escombraries, cal tenir la targe-

ta d’usuari de la Deixalleria Les 3 Viles. Les persones interessa-
des la poden sol·licitar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament.

la recollida selectiva i el reciclatge al muni-
cipi, així com altres formes de valorització 
material dels residus que fomentin l’apro-
fitament dels recursos que contenen.
La nova ordenança estableix tres tipologi-
es d’infraccions: lleus, greus i molt greus i 
les sancions que hi van relacionades. Per 
exemple, no separar els residus en origen 
i no lliurar-los selectivament al servei de 
recollida es considera una infracció lleu i 
tindria una multa d’entre 120 i 1.500 eu-
ros. Pel que fa a les infraccions greus, un 
parell d’exemples serien dipositar residus 
voluminosos a la via pública sense con-
certar prèviament la seva recollida o abo-
car residus sòlids, líquids o gasosos a la 
xarxa de sanejament municipal. Les mul-
tes per infraccions greus van dels 1.501 
als 15.000 euros. Finalment, es conside-
ra una infracció molt greu, per exemple, 
abandonar qualsevol tipus de residu tòxic 
i perillós a la via pública o abandonar ter-

res i runes al carrer, contenidors o indrets 
no autoritzats. En aquests casos, les mul-
tes poden arribar als 30.000 euros.
El consistori recorda a la ciutadania que 
disposa de moltes possibilitats al muni-
cipi per fer una correcta gestió dels resi-
dus: contenidors per a les fraccions orgà-
nica, envasos, paper i cartró, vidre i resta; 
recollida de voluminosos d’ús domèstic 
a la via pública un cop per setmana; re-
collida de roba a través dels contenidors 
distribuïts per diferents espais del poble; 
recollida d’oli de cuina usat a través de la 
deixalleria mòbil; recollida de piles a tra-
vés de punts de recollida a dependències 
municipals i establiments comercials, i els 
serveis de la deixalleria mòbil i fixa.
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El consistori i l’entitat caldenca refermen els lligams 
per garantir la cura i el benestar dels gats i gossos 
perduts, abandonats o de carrer del municipi

L’Ajuntament signa un 
conveni de col·laboració 
amb Caldes pels Animals

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

A principis de març, l’alcalde Òscar Baró 
i la presidenta de l’associació Caldes pels 
Animals, Mar Vidal, van formalitzar un 
nou acord de col·laboració, amb l’objec-
tiu de donar continuïtat a molts anys de 
feina conjunta i seguir promovent la cura 
i el benestar de gats i gossos del munici-
pi. El conveni se centra especialment en 
el control de la població de gats, que es 
farà a través de la reestructuració, or-
denació i manteniment de les colònies 
controlades, així com afavorint l’adop-
ció de tots els gats susceptibles de ser 
adoptats. En aquest sentit, Caldes pels 
Animals es compromet a identificar les 
colònies, fer-ne un seguiment, esterilit-
zar els gats i tenir-ne cura, entre d’al-
tres tasques. Per contra, l’Ajuntament 
atorgarà una subvenció anual de 3.000 
euros a l’entitat.
Formada per un grup de persones volun-
tàries, 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, Es-
terilització i Retorn). En aquest sentit, el 
80% dels gats que controlen estan es-
terilitzats per tal d’evitar una proliferació 
descontrolada i les baralles entre ells. 
D’acord amb la seva voluntat de sensibi-
lització, l’entitat també impulsa accions 
contra el maltractament animal i crida a 
la conscienciació de la ciutadania, recor-
dant que gats i gossos no són joguines i 
que un cop adoptats cal fer-se’n respon-
sable durant tota la vida de l’animal.

l’acord se centra especialment en el control de la població de 
gats a través de la reestructuració, ordenació i manteniment 
de les colònies controlades i afavorint-ne l’adopció

41 persones 
participen en la 
darrera jornada 
de donació
de sang al 
municipi

la campanya va comptar 
amb un estricte protocol 
de seguretat i prevenció 
per garantir la seguretat 
i el benestar de les 
persones donants

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

El passat divendres 19 de març, el Banc 
de Sang i Teixits, amb el suport de l’Ajun-
tament, van organitzar una nova jornada 
de donació de sang al municipi. En total, 
41 persones es van apropar a la Sala Cul-
tural, i sis d’elles ho van fer per prime-
ra vegada. En tot moment, la jornada va 
seguir un estricte protocol de seguretat 

i prevenció per minimitzar els riscos en-
front de la Covid-19. Des de l’Ajuntament, 
es recorda la importància de donar sang 
per incrementar les reserves dels hospi-
tals. Les transfusions a persones malaltes 
de Covid-19 i la represa de les intervenci-
ons i tractaments ajornats durant la pan-
dèmia n’han augmentat la demanda.
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actualitat gent gran –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

actualitat acció social ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Últims dies per sol·licitar 
les subvencions de la 
Generalitat de Catalunya 
per al pagament del lloguer

Fins al pròxim divendres 4 de juny, els caldencs 
i les caldenques poden demanar els nous 
ajuts a través de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya o el Consell Comarcal del Maresme

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va posar en marxa a fi-
nals d’abril la convocatòria anual de subvencions per al pagament 
del lloguer amb la voluntat de facilitar a la població l’accés i la per-
manència en un habitatge, així com donar suport als col·lectius 
més vulnerables i en risc d’exclusió social. Per a accedir a l’ajut, 
cal complir un seguit de requisits. Els principals són: acreditar la 
residència legal a Catalunya; ser titular d’un contracte de lloguer 
de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual; tenir uns ingres-
sos suficients per fer front al pagament del lloguer i que aquests 
no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria 
(22.558,77 euros anuals per unitats de convivència no uniperso-
nals). A més, en el cas de la demarcació de Barcelona, el lloguer 
no pot ser superior als 800 euros mensuals, excepte per a famíli-
es nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre 
amb discapacitat que pot ser de 900 euros mensuals. L’import de 
l’ajut serà, com a màxim, del 40% de l’import del lloguer anual i 
no podrà superar els 2.400 euros anuals per habitatge. La convo-
catòria finalitzarà el pròxim divendres 4 de juny.
Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud te-
lemàticament mitjançant el portal de tràmits de la Generalitat de 
Catalunya o a través del web del Consell Comarcal del Maresme. 
Així mateix, es pot fer presencialment demanant cita prèvia a l’Ofi-
cina de l’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme en el telèfon 
93 741 16 16. Excepcionalment, també es poden obtenir els fulls 

El passat dilluns 3 de maig, l’Àrea de Gent Gran de l’Ajunta-
ment va presentar una nova activitat per als avis i les àvies del 
municipi. Tots els dilluns, de 10.30 a 12 hores, s’organitzen suaus 
passejades pel poble dinamitzades per la tècnica de gent gran. 
Els grups són de com a màxim cinc persones. L’activitat, que 
comença a La Fabriqueta (carrer La Riera, 5-9), està pensada per 
a persones majors de 60 anys que tinguin ganes de compartir, 
riure i parlar. L’objectiu principal és fer front a la solitud de la 
gent gran i fomentar els hàbits saludables, així com oferir un 
espai de trobada segur als avis i les àvies del poble, que han 
viscut durament els efectes de la Covid-19. 
A més de passejar pel municipi, la iniciativa preveu conversar 
sobre temes que poden ser d’interès per a la gent gran, com la 
Covid-19, els hàbits saludables, els ajuts municipals o el futur. 

Nova activitat per a la 
gent gran del municipi

la proposta, que es realitza tots els dilluns, 
de 10.30 a 12 hores, vol oferir als avis i 
les àvies del poble un espai de trobada 
segur on parlar, riure i compartir

Cada setmana, la tècnica de 
gent gran planteja un seguit 
de temes, que es van adap-
tant en funció de les necessi-
tats i inquietuds del grup. Per 
a participar-hi, cal apuntar-se 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania. Un cop fet el tràmit, la tècnica de gent gran distribuirà 
els grups i trucarà les persones inscrites per informar-les de 
quin dilluns podran participar en l’activitat.

informatius i les sol·licituds demanant-les per correu electrònic als 
Serveis Socials municipals o presencialment a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania de l’Ajuntament. Les persones que no sàpiguen tra-
mitar telemàticament les sol·licituds poden entregar-ho a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania per registre d’entrada abans del pròxim 
divendres 4 de juny.
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Del 8 al 14 de març, el municipi va acollir diferents propostes 
en el marc del Dia Internacional de la Dona Treballadora

Amb la voluntat de denunciar, reivindicar i defensar els drets 
de les dones, les àrees de Dona i Polítiques d’Igualtat i Joventut 
de l’Ajuntament, amb el suport de les àrees d’Esports i Promo-
ció Econòmica, van impulsar diferents activitats amb motiu del 
Dia Internacional de la Dona Treballadora, que se celebra anual-
ment el 8 de març.
El mateix dilluns 8 de març, a les 10 hores, l’alcalde Òscar Baró, 
el primer tinent d’alcalde, Joan Baró, i la regidora de Dona i Polí-
tiques d’Igualtat, Laura Aloy, van llegir el manifest institucional a 
la plaça de l’Ajuntament. Una trentena de caldencs i caldenques 
van participar en l’acte. Tot seguit, amb la col·laboració de les 
dones de Caldetes Lila, es va fer una penjada de cartells reivin-
dicatius a diferents punts del municipi. Així mateix, a la plaça de 
l’Ajuntament, es va penjar una gran pancarta muda on durant 

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

Caldes reivindica els drets de les dones

aquells dies els veïns i les veïnes van poder escriure, dibuixar 
i compartir les seves reflexions al voltant del fet de ser dona.
Aquella setmana, des de l’Àrea de Dona i Polítiques d’Igualtat de 
l’Ajuntament, es van programar dues activitats més. El diven-
dres 12 de març, es va instal·lar un Punt Lila al mercat setmanal 
de la mà de la cooperativa Cúrcuma, qui va oferir assessorament 
i informació individualitzada a les persones que s’hi van apropar. 
L’endemà, dissabte 13 de març, una trentena de persones van 
gaudir del taller de defensa personal d’Aikido Estrac al parc de 
Joan Maragall.
Paral·lelament, des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, es va 
posar en marxa un mur virtual feminista on els veïns i les veïnes 
van poder publicar reflexions, llibres, dibuixos, cançons o qual-
sevol inquietud sobre el fet de ser i sentir-se dona.
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actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tot i que les mesures per a la contenció 
de la pandèmia van fer que l’Espai Jove 
donés la benvinguda a l’any 2021 tancat, 
l’Àrea de Joventut no ha deixat de treba-
llar aquests mesos en la programació de 
tallers, cursos i activitats, així com en el 
reglament de règim intern, que quan les 
condicions ho permetin serà sotmès a un 
procés participatiu amb el jovent. L’Àrea 
també ha aprofitat per redissenyar el lo-
gotip de l’espai, donant-li una imatge més 
moderna i actual.
A mitjans de març, la situació sanitària va 
millorar i l’Espai Jove va poder programar 
les primeres activitats. Un taller de grafi-
ti, una sessió de hip hop, un curs d’atenció 
domiciliària infantil, un taller de relats, una 
presentació d’un llibre, un joc d’escapisme 
i una sessió de cuina sense pares han es-
tat algunes de les primeres propostes de 

Les activitats 
tornen amb 
força a 
l’Espai Jove

Durant els propers mesos, 
l’equipament municipal 
preveu noves propostes de 
caràcter més lúdic per tal 
d’aprofitar el bon temps 
i gaudir de l’aire lliure

l’any. En aquest sentit, l’Àrea de Joventut ha 
volgut aprofitar la represa de les activitats 
per programar propostes de tots els seus 
programes d’intervenció: lúdic, formatiu/
educatiu i ocupacional, de campanyes de 
prevenció i de participació i festes populars.
També, de la mà de les àrees de Cultura 
i Dona i Polítiques d’Igualtat de l’Ajunta-
ment, l’Àrea de Joventut ha impulsat tres 
grans iniciatives: la pintada d’un mural 
intergeneracional a l’esplanada de Can 
Muntanyà, el Concurs de Carnaval a les 
xarxes socials i la programació especial 
amb motiu del Dia Internacional de la Dona 

Treballadora. Durant aquests mesos, però, 
l’activitat no s’atura i l’Àrea de Joventut or-
ganitza noves propostes, com un taller de 
presentació de l’Espai Jove a l’alumnat de 
6è de Primària de l’Escola Sagrada Família, 
futurs usuaris i usuàries del servei. L’Àrea 
també impulsa l’Espai d’Estudi, on els di-
mecres de maig i juny, de 17 a 19 hores, els 

Arriben les samarretes i dessuadores de l’Espai Jove!
Durant els darrers mesos, l’Àrea de Joventut ha treballat en un projecte molt 
engrescador. Les samarretes i dessuadores de l’Espai Jove, que aviat es pre-
sentaran oficialment, són obra del jove dissenyador local Adrià Doy. Qui vulgui 
tenir-ne una, haurà d’esforçar-se, perquè només les aconseguiran els i les joves 
que s’impliquin en les activitats de l’equipament.

i les joves que vulguin poden tenir un lloc 
on preparar els últims treballs i exàmens 
del curs. En aquesta línia, l’Àrea de Joven-
tut ultima la programació dels mesos d’es-
tiu i dissenya una activitat per a la Festa 
Major. De moment, avança que la terrassa 
de l’Espai Jove i la platja seran dos dels es-
cenaris claus dels propers mesos.

13
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actualitat joventut ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Enguany, el municipi no ha pogut gaudir del seu reeixit Carna-
val, amb comparses, disfresses, música i festa omplint tots els 
racons del poble. La Covid-19 va obligar a les àrees de Cultura i 
Joventut de l’Ajuntament a repensar la celebració. D’aquesta ma-
nera, va néixer el Concurs de Carnaval a les xarxes socials, una 
proposta adaptada a la situació actual marcada per la pandèmia.
La nova edició del Concurs de Carnaval contemplava cinc cate-
gories de participació: Núria Freixas Casanovas va guanyar el 
premi a la millor disfressa de bombolla familiar; Xavi Marmol 
Ruiz es va emportar el guardó a la millor disfressa individual 
infantil (0-11 anys); Laura Gaya Gabàs va ser premiada com a 
millor disfressa individual adult (a partir dels 18 anys); i, per 
últim, Mireia Carbó Grau va guanyar el guardó al millor vídeo. 
Pel que fa a la categoria millor disfressa individual juvenil (12-
17 anys), el jurat va decidir declarar-la deserta. A principis de 
març, el regidor de Joventut, Gonzalo Bonnin, va rebre a l’Espai 
Jove les persones guanyadores. Cadascuna es va emportar un 
val de 150 euros per gastar íntegrament als establiments del 
poble amb la voluntat de continuar donant suport al teixit co-
mercial i productiu local.

A causa de la situació sanitària 
derivada de la Covid-19, el consistori 
va repensar el popular certamen i va 
proposar fer-ne una versió en línia

El Concurs de Carnaval es 
viu a les xarxes socials

actualitat cultura –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Durant el maig, l’Àrea de Jo-
ventut de l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de l’Àrea de 
Cultura, ha posat en marxa 
un engrescador projecte co-
munitari amb l’objectiu de 
donar vida a un dels murs de 
l’esplanada de Can Muntanyà. 
La iniciativa, oberta a la par-
ticipació de petits i grans, ha 
estat liderada pel jovent cal-
denc sota la direcció i coordi-
nació de la Fundació Contorno 
Urbano.
Inicialment, es van organit-
zar dues sessions de disseny 
i pluja d’idees, on es va afa-
vorir l’intercanvi de propostes 
i coneixements i on es van 

L’esplanada de 
Can Muntanyà 
s’omple de 
color amb 
un mural 
col·laboratiu

una desena de 
veïns i veïnes, 
amb el suport de la 
Fundació Contorno 
urbano, han omplert 
de vida, formes 
i llum un dels 
espais neuràlgics 
del municipi

definir els conceptes que es 
volien representar al mural. 
Una desena de persones hi 
van participar, així com les 
entitats del municipi que van 
voler sumar-s’hi. Tot seguit, 
es va impulsar una enriquido-
ra sessió de pintura del mural, 
que va comptar amb mans de 
totes les edats que van om-
plir de colors i formes un dels 
espais neuràlgics del municipi.
El resultat ha estat un fantàs-
tic projecte intergeneracional, 
on veïns i veïnes d’edats di-
verses han treballat conjun-
tament per tal de trobar una 
manera de representar el po-
ble i les activitats que es de-
senvolupen a l’esplanada de 
Can Muntanyà.
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El passat divendres 23 d’abril, el poble no va deixar passar 
l’oportunitat de celebrar la Diada de Sant Jordi. Durant tot el 
dia i seguint les mesures de prevenció i seguretat establer-
tes per les autoritats sanitàries per fer front a la Covid-19, els 
caldencs i les caldenques van poder comprar roses, llibres i 
altres productes a les cinc parades autoritzades del municipi.
Paral·lelament, l’Ajuntament va organitzar diverses activi-
tats per a totes les edats. Els més menuts van poder gaudir 
d’un taller de roses reciclades a la pèrgola del parc de Can 
Muntanyà i d’una sessió de l’Hora del Conte molt especial a 
càrrec de Joan de Boer. La pèrgola del parc de Can Muntanyà 
també va acollir el concert de Carles Belda, que va fer passar 
una gran estona al públic adult. Per la seva part, el jovent va 
posar a prova la seva intel·ligència amb un joc d’escapisme a 
la Sala Cultural, va deixar volar la seva imaginació al taller de 
relats de l’Espai Jove i va gaudir de la presentació del llibre 
“Mi experiencia ingresado en el psiquiátrico” d’Andy Fuentes 
sobre salut mental i jovent.

La Biblioteca Can Milans participa 
en la guia “Llegir en Veu Alta: 
un plaer compartit” 
Coincidint amb el 
Dia Internacional de la 
Lectura en Veu Alta, 
al febrer, les Bibliote-
ques Municipals del 
Maresme van pre-
sentar la guia “Llegir 
en Veu Alta: un plaer 
compartit”, elaborada 
amb la col·laboració de 
l’escriptora mataronina 
Lola Casas. La inicia-
tiva vol ser una eina 
pràctica per a pares i 
mares, professorat i 
personal bibliotecari 
que vulguin practicar la lectura en veu alta amb infants d’edats 
compreses entre 6 i 12 anys. En aquest sentit, la proposta inclou 
orientacions pràctiques, propostes literàries per a tots els gus-
tos i poemes propis de l’escriptora Lola Casas. Els caldencs i les 
caldenques interessats poden consultar la guia a la Biblioteca 
Can Milans.

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament i el Consell Comarcal del 
Maresme, amb la col·laboració d’Arrels Cultura, la Biblioteca Can 
Milans i l’Escola Sagrada Família, impulsen la 38a edició de la 
Mostra Literària del Maresme al municipi. Un cop finalitzat el 
termini de presentació de treballs, s’han recollit un total de 102 
obres. En concret, cal destacar l’activa participació de l’alumnat 
de l’Escola Sagrada Família, que ha lliurat interessants propostes 
en les dues modalitats: prosa i poesia.

Caldes d’Estrac s’engalana per 
celebrar la Diada de Sant Jordi

Es presenten un centenar de treballs a la
38a Mostra Literària del Maresme

El municipi es va omplir de roses, llibres i 
divertides activitats per a tots els públics
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Després de l’èxit de l’agen-
da cultural dels mesos de 
desembre i gener, l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de l’Àrea de 
Joventut, la Biblioteca Can 
Milans i la Fundació Palau, va 
presentar una segona edició 
de l’agenda cultural. Durant 
els mesos de març, abril i 
maig, el municipi es va omplir 
d’activitats per a tots els pú-
blics i gustos. En tot moment, 
els veïns i les veïnes es van 
engrescar amb les propos-
tes, que es van desenvolupar 
sense incidents i seguint un 
estricte protocol de prevenció 
i seguretat per fer front a la 
Covid-19.
Concerts a l’aire lliure, conta-
contes, sessions teatrals, clubs 
de lectura, presentacions de 
llibres, exposicions, tallers de 
cuina, jocs d’escapisme i ac-
tivitats infantils, entre moltes 
altres propostes, han fet pas-
sar grans estones a caldencs i 
caldenques de totes les edats. 
L’Àrea de Cultura celebra la 
gran acollida d’aquestes peti-
tes càpsules culturals i recor-
da que la cultura és segura. 
En aquest sentit, agraeix la 
confiança, la responsabilitat, 
la implicació i el seny de veïns 
i veïnes que han estat claus 
per convertir aquesta segona 
edició de l’agenda cultural en 
tot un èxit.

Caldes batega amb l’agenda cultural de març, abril i maig
Durant els darrers 
tres mesos, els 
caldencs i les 
caldenques han 
pogut tornar a 
gaudir de petites 
càpsules culturals 
al municipi
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Caldes batega amb l’agenda cultural de març, abril i maig
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UNA SALA PLENA DE 
CORS TRENCATS
Anne Tyler
(NOVEL·LA)
Edicions Proa, 2021

Una sala plena de cors 
trencats, d’Anne Tyler (1941), 
guanyadora dels premis 
Pulitzer, National Book 
Critics Circle i PEN/Faulkner 
i traduïda per Marc Rubió.
En Micah Mortimer té poc més 
de quaranta anys, viu al nord de 
Baltimore i arregla ordinadors a 

domicili, a part de fer feinetes de manteniment a l’edifici on viu. I és 
persona de rutines estrictes. Té una relació amb la Cassia Slade, però 
cadascú viu a casa seva i es veuen diverses vegades per setmana. La 
seva família l’aprecia i es riu una mica de les seves rareses. I, tot i la seva 
vida poc vistosa, se sent feliç. Però la vida que portava se li comença a 
esmicolar quan la Cassia apareix a casa seva i li diu que es queda a viure 
amb ell perquè l’han desnonat i alhora Brink Bartell, un adolescent ric, 
atractiu i consentit es planta a casa seva i li assegura que és fill seu, 
d’una antiga relació de la universitat.

DESTAQUEM...

Divendres, 23 de juliol. 19h. a la Biblioteca Can Milans

CONVERSA amb

Emília Illamola Ganduxé
sobre la seva novel·la

La lectora accidental

Una narració amb un potent to poètic que reflexiona sobre els lligams 
entre l’escriptura i la vida.

A partir d’una novel·la trobada en una fira de llibres usats, l’autora 
explora l’impacte que pot tenir l’escriptura en la vida real de la 

protagonista, i també fins a quin punt pot representar una intrusió que 
marcarà la seva realitat.

Activitat amb preinscripció. Formulari a www.caldetes.cat

Places limitades. Mascareta obligatòria.

“La ploma de Can Milans” és una iniciativa que neix amb l’objec-
tiu de publicar textos creatius amb Caldes d’Estrac de teló de fons. 
Aquest espai ha estat possible gràcies a la iniciativa de diversos es-
criptors 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 PEDRÍS

Qui podria assegurar
que mai no s’ha assegut
al pedrís de La Riera
és un bon lloc de trobada

Serveix per llegir el diari
per menjar un entrepà
i per reposar una estoneta

S’asseuen petits i grans,
gent del poble i estiuejants
els ‘guiris’ també s’asseuen

A l’estiu és un bon lloc
per prendre una estona la fresca

Es parla de tot una mica
de receptes de cuina,
de teatre i de la tele

També es parla d’alguna amiga especial
que queda ben retratada...
són coses sense importància
el pedrís escolta i calla

I ara més que mai per 
culpa d’aquest virus
que ens fa tant la punyeta
i que hem d’esperar
per entrar a comprar
al forner de La Riera,
la farmàcia, al mercat,
La Caixa, al súper
i ara fins i tot a l’estanc.

Perquè s’ha dit sempre que 
si pots estar assegut
fa de més bon esperar

De veritat que un lloc molt especial
Un reconeixement molt gran
al pedrís de La Riera

Text: Joana Peña

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

Un any més, tot i les dificultats derivades de l’emergència sanitària, l’Àrea 
de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l’Ajuntament, amb el seu regidor 
Freddy Freixas al capdavant, i els bars i restaurants del municipi han impulsat 
la popular celebració. Durant els mesos de març i abril, els vuit establiments 
adherits a la 27a Pesolada (El Jardí del Vellard, El Taller, Can Suñé, Solstici, Can 
Manau (antiga Fonda), Voramar, La Cuina, i La Tasqueta de Caldes) van oferir 
sorprenents creacions gastronòmiques amb els saborosos pèsols de la floreta 
com a grans protagonistes. Així mateix, els restauradors i les restauradores, 
amb el suport de l’Ajuntament i de la Fundació Palau, van organitzar un sor-
teig a Instagram. També, en col·laboració amb el Consorci de Promoció Turís-
tica del Maresme, l’Ajuntament va repartir entre els restaurants participants 
unes bosses de roba fetes especialment per impulsar el turisme a la comarca. 
Aquestes bosses van ser un obsequi per a les primeres persones que es van 
apropar als establiments per tastar les propostes gastronòmiques de la 27a 
Pesolada. Per últim, Can Manau (antiga Fonda) va facilitar la recepta infantil 
“Pèsols saltats amb pernil” i el Consorci de Promoció Turística del Maresme la 
va editar en vídeo, animant els més menuts a posar-se el barret de cuiner i 
endinsar-se en el món dels fogons.

Bona acollida de la 27a 
Pesolada de Caldes d’Estrac

Les 3 Viles 
impulsen el 
projecte “Treball, 
Talent i Tecnologia”
Els ajuntaments de Caldes d’Estrac, 
Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu 
de Llavaneres, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, presenten el 
projecte “Treball, Talent i Tecnologia”. 
Es tracta d’una iniciativa que els tres 
municipis tiraran endavant de manera 
transversal amb la voluntat de pro-
moure la digitalització de les empreses 
i millorar les competències digitals de 
les persones. En aquest sentit, la pri-
mera acció consistirà en l’elaboració 
d’un estudi sobre les necessitats for-
matives i de contractació de les em-
preses locals amb perfils tecnològics.
Des de la Regidoria de Promoció Eco-
nòmica, Comerç i Turisme, s’anima els 
caldencs i les caldenques a seguir de 
ben a prop l’evolució del projecte, que 
s’ha batejat amb el nom “Les 3 viles, 
intel·ligents i sostenibles”. La iniciativa, 
que tindrà una durada de dos anys, 
està dotada amb una subvenció de la 
Diputació de Barcelona de 54.190 eu-
ros, dels quals 13.355,92 euros els rebrà 
Caldes d’Estrac.

L’Ajuntament promou la digitalització 
del Mercat Municipal

Amb l’objectiu d’acompanyar els esta-
bliments caldencs en el camí de la trans-
formació digital, l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica, Comerç i Turisme, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, ha portat 
a terme un seguit d’accions per impul-
sar la modernització del Mercat Muni-
cipal. A més de la posada en marxa del 
marketplace o supermercat digital, on les 
parades del Mercat Municipal poden co-
mercialitzar els seus productes i ampliar 
així els seus canals de venda, l’Ajunta- ment ha dotat el Mercat Municipal d’un 

sistema tecnològic de control d’afo-
rament. En concret, s’ha instal·lat una 
pantalla que comptabilitza el nombre de 
persones que entren i surten de l’espai 
per tal de garantir la seguretat i el benes-
tar dels veïns i les veïnes. Així mateix, el 
consistori ha dotat de senyal wifi l’espai, 
facilitant l’accés al marketplace o super-
mercat digital a les parades del Mercat 
Municipal i alhora millorant l’experiència 
de compra de la resta de veïns i veïnes.
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la plataforma, impulsada 
pels ajuntaments de 
Caldes d’Estrac, Sant 
Andreu de llavaneres i 
Sant Vicenç de Montalt, 
compta amb els serveis 
d’una desena de botigues, 
bars i restaurants dels 
tres municipis i del Mercat 
Municipal de Caldes d’Estrac

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

L’ESTABLIMENT DEL MES

SolSTICI

Si estàs interessat a promocionar el teu comerç 

al butlletí municipal, posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de l’adreça electrònica: 

cdst.premsa@caldetes.cat

Horari: de dilluns a diumenge, de 9.30 a 1.30 
hores (pot variar en funció de les mesures 
per a la contenció de la pandèmia)
Telèfon: 608.145.984
Web: www.solstici.com
Correu: info.solstici@gmail.com
Instagram: @solstici_caldetes
Facebook: Solstici Xiringuito

A primera línia de mar. Cuina marinera de tota 
la vida. Obert tot l’any. Exacte, no us equivo-
queu. Parlem del restaurant Solstici. Les se-
ves tapes de peix fregit com sonsos, xipirons 
o calamars i les seves propostes de peix a la 
planxa com sardines, turbots o orades sorpre-
nen tots els paladars. Sense oblidar-nos dels 
seus arrossos i fideuàs. Una cuina basada en 
producte fresc, de qualitat i a preus de mercat, 
perquè tothom pugui gaudir-ne.  Un plaer per 
als cinc sentits!

L’equip que dirigeix el restaurant Solstici fa més de 
25 anys que es dedica al món de l’hostaleria. Pri-
mer, van començar amb una guingueta, l’Ànima de 
Platja, a la platja de la Musclera d’Arenys de Mar. La 
passió per l’ofici va fer que aviat s’embarquessin en 
una nova aventura: el restaurant Solstici a la platja 
de Caldes d’Estrac.

Les tres viles, Caldes d’Estrac, Sant 
Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de 
Montalt, 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 ja una realitat. 
Actualment, la plataforma compta amb 

Es presenta la 
botiga en línia 
de les 3 Viles

els serveis d’una desena de botigues, 
bars i restaurants dels tres municipis. 
Així mateix, permet adquirir productes 
frescos i de proximitat del Mercat Mu-
nicipal de Caldes d’Estrac.
El regidor de Promoció Econòmica i Co-
merç de l’Ajuntament, Freddy Freixas, 
anima els caldencs i les caldenques a 

descobrir la nova plataforma en línia. 
Freixas també convida els establiments 
caldencs, que no formen part de la boti-
ga en línia i volen fer-ho, a apuntar-s’hi 
de manera gratuïta. La iniciativa permet 
ampliar els canals de comercialització, 
endinsar-se en el món digital i arribar a 
nous públics.

L’any 2020 ha estat molt dur per a l’establi-
ment. Les restriccions derivades de l’emergèn-
cia sanitària els han afectat durament. No obs-
tant això, l’equip mira amb optimisme el futur 
i desitja que aviat la pandèmia sigui part del 
passat. De moment, però, per tal de garantir 
la seguretat dels clients i del personal, s’ha in-
corporat maquinària nova a la cuina i productes 
desinfectants.
L’emergència sanitària també els ha fet veure 
la importància d’estar presents a les xarxes so-
cials i de contactar digitalment amb els clients. 
Quan l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç 
de l’Ajuntament els hi va proposar formar part 
del marketplace o supermercat digital, l’equip 
del restaurant Solstici no va dubtar ni un se-
gon en sumar-s’hi. Ara, uns mesos després, la 
iniciativa els ha connectat millor amb els seus 
clients i els ha descobert nous públics.
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l’ajuntamentinforma––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

L’APunt econòmic

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.

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 22/04/16:

4.057.261,94 €

1.023.622,93 €

4.500.809,81 €

3.751.857,73 €

304.137,57 €

95.390,85 €

349.423,66 €

a 19/04/17:

3.585.090,53 €

480.716,10 €

 1.814.058,62 € 

 1.214.207,98   

 180.156,42   

 82.000,71   

 337.693,51   

a 28/05/18:

2.968.777,87 €

243.713,39 €

3.757.306,40 €

3.293.986,56 €

55.296,59 €

13.745,96 €

394.277,29 €

a 20/05/19:

2.422.869,91 €

170.215,51 €

3.529.526,13 €

3.158.527,97 €

21.384,57 €

31.913,35 €

317.700,24 €

a 16/05/20:

2.044.166,40 €

694.668,92 €

3.794.620,66 €

3.457.713,16 €

16.866,12 €

21.533,60 €

298.507,78 €

a 14/05/21:

1.821.229,20 €

596.298,59 €

4.288.793,64 €

3.821.102,41 €

131.881,08 €

3.605,97 €

332.204,18 €

Estigues al dia de totes les novetats de Caldes,
segueix-nos a les xarxes socials:

Twitter: /ajcaldetes 
Facebook: /ajcaldetes
Instagram: /ajcaldetes

Les nostres etiquetes són #caldesdestrac #caldetes

Si voleu anunciar i/o publicar qualsevol  
activitat de la vostra entitat, envieu-nos 

material gràfic i un resum al correu electrònic:

cdst.premsa@caldetes.cat
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elsgrupsmunicipals––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Seguim demanant la reobertura 
del CAP a Caldes. Una petita 
però gran lluita en defensa 
de la sanitat pública.

Ara, la lluita segueix. El Grup Municipal 
Socialista fa uns mesos va portar les 
queixes i firmes pel tancament del 
CAP al Parlament de Catalunya i ara, 
fa pocs dies, el Grup Parlamentari 
del PSC s’ha reunit amb diferents 
col·lectius de la Marea Blanca.

Els regidors socialistes del Maresme, 
entre ells, els de Caldes d’Estrac, han 
impulsat aquesta trobada amb els 
diferents col·lectius que pertanyen 
a aquesta Plataforma, per recollir 
les seves demandes i millorar la 
situació de la sanitat pública.

Durant la reunió, on han assistit les 
diputades al Parlament, Assumpta Escarp 
i Elena Díaz, i el portaveu dels Socialistes 
al Consell Comarcal del Maresme, 
Ernest Suñé, les entitats de diferents 
municipis de la comarca han exposat 
la problemàtica de la sanitat pública 
al Maresme i els elements a millorar. 
També han traslladat les principals 
demandes per a revertir la situació als 
municipis, encaminades cap a un canvi 
de model de sanitat pública, millora de 
serveis i d’infraestructures, i millores en 
les condicions del personal sanitari.

Els socialistes, per la seva banda, 
han escoltat i recollit les demandes 
d’aquest col·lectiu, han debatut les 
propostes formulades, i han adquirit 
els següents compromisos:

- Elaboració d’una moció per 
defensar en el Consell Comarcal 
en nom de tota la comarca amb 
les exigències dels seus respectius 
municipis i resta de la comarca.

- Elaboració d’una moció similar 
perquè sigui presentada pels grups 
municipals socialistes de la comarca 
als seus respectius ajuntaments.

- Continuar denunciant la situació 
deficient que pateixen molts centres 
d’atenció primària i els dos centres 
hospitalaris de la comarca amb 
diferents iniciatives i preguntes al 
Parlament, que seran traslladades 
al nou Govern de la Generalitat.

Per altra banda, des de la Regidoria 
de Salut i la Regidoria d’Urbanisme, 
conjuntament amb els serveis tècnics 
de l’Ajuntament, s’han presentat 
algunes propostes i ens hem reunit 
amb CATSALUT. Seguirem lluitant per 
l’obertura del CAP de Caldes d’Estrac. 

Mentre la Generalitat ven una campanya 
d’Atenció Primària amb increment 
d’efectius, en pobles i consultoris petits 
com el de Caldes, això es tradueix en una 
retallada de serveis per als ciutadans.

APUNTS BREUS

A mesura que passen els dies anem 
comprovant com entren factures d’anys 
anteriors que s’haurien d’haver liquidat 
dins l’exercici corrent. Ens referim en 
aquest cas a les despeses de la deixalle-
ria mancomunada de les tres viles, que 
gestiona l’Ajuntament de Sant Andreu 
de Llavaneres, que en data del dia 20 
d’abril ha entrat per registre TOTES les 
factures corresponents que van del mes 
d’octubre del 2019 fins al desembre del 
2020, que habitualment es liquidaven 
cada mes, per valor de 24.067,79 €.

Probablement si s’haguessin liquidat 
quan tocaven, el tancament del 2020 no 
hauria estat tan positiu com ens explica 
el Govern. Això vol dir que aquest any 
es pagarà aquest import no previst en el 
pressupost. No és la primera vegada que 
passa i ens temem que no sigui l’última.

El gimnàs segueix tancat, sense mante-
niment a les instal·lacions i sense cap 
data en l’horitzó de com l’Ajuntament 
pensa procedir. Això sí, mentrestant ja 
hem començat a gastar els 90.000 € 
per mantenir aquesta instal·lació i la 
del balneari de la platja tancades.

Seguim sense notícies de la reobertura 
del Consultori de Caldes, però de 
moment sí podem fer ús del nou Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), 
ubicat a Mataró. Celebrem que Salut 
destini recursos per tots els maresmencs 
i lamentem que la nostra proposta, apro-
vada pel Ple de Caldes, de proporcionar 
transport i mitjans als usuaris del nostre 
municipi no s’estigui materialitzant.

Pel que fa al tema urbanístic, a l’úl-
tim ple vàrem preguntar sobre la 
sobtada aparició al c/Torrenova 43, 
de dues cases on per llicència només 
n’hi pot haver una, on l’ocupació que 
hauria de ser del 20% de la parcel·la 
és ara del 60%; dos mesos després 
seguim sense rebre resposta.

Facebook: @JuntsperCaldesEstrac

Instagram: juntspercaldesestrac

FUITES I TALLS DEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
EL COMPTE DE MAI ACABAR

Aquests darrers dies han estat intensos 
per no pocs veïns per culpa dels talls 
intermitents del subministrament 
d’aigua domiciliària que s’han succeït 
a l’entorn dels carrers Mercè, Major 
i Església. No és la primera, ni la 
segona vegada. Plou sobre mullat.

Alguns dels afectats, ens han fet 
arribar la seva queixa i preocupació 
per la manca d’inversió evident 
a la xarxa que provoca que no es 
trobi en les condicions adequades. 
Recorden, amb raó, que en els darrers 
mesos, les fuites han sovintejat, 
i els talls per avaries, també.

GdE, conscients d’aquesta 
problemàtica i coneixedors de l’estat 
precari del sistema, fa temps va 
demanar, per escrit i als Plens, que 
s’inclogués la seva reparació bàsica en 
els pressupostos municipals i en les 
peticions de subvenció a ens superiors, 
com la Diputació de Barcelona.

El Govern (ERC-PSC) no ho va acceptar. 
Va parlar d’altres prioritats. Però 
el que més ha dolgut al veïnat, és 
que no s’hagi executat la inversió 
prevista al pressupost del 2020 
destinada precisament a millorar la 
xarxa d’aigua en aquests sectors ara 
afectats per les fuites. Una raó més 
del perquè les avaries sovintegen.

GdE considera que els diners que fan 
falta per adequar la xarxa, poden (han) 
de sortir del que recapta l’Ajuntament 
via impostos; de la tarifa del servei 
d’aigua, que es paga a part, i també de 
les aportacions/subvencions d’altres 
ens. Sense anar més lluny, fa un parell 
de mesos, l’ACA (Agència Catalana 
Aigua) va convocar ajuts precisament 
per millorar xarxes de distribució 
locals. No consta que l’Ajuntament 
de Caldes s’hi hagi apuntat.

Igualment, GdE aposta perquè 
l’empresa concessionària (AGBAR, 
abans SOREA) estableixi un pla 
d’adequació que es pugui fer per 
etapes, segons urgència. Finançament 
mixt: Ajuntament (sistemes citats) 
i empresa que, de fet, ja cobra un 
tant pel manteniment de la xarxa 
als rebuts que paguen els usuaris.

LLUM I FOSCOR

A fora esclata la primavera. El verd 
brillant dels plàtans de la Riera que 
s’alcen forts, el verd profund del Parc 
tintat de flors aquí i allà, els arbres que 
despunten dels jardins i de les cases 
particulars... És temps de reconciliar-se 
amb la bellesa d’un poblet preciós 
que ens ofereix cels meravellosos, i 
blaus de mar espectaculars. S’acosta el 
bon temps i el malson de la pandèmia 
sembla que comença a desdibuixar-se 
tímidament malgrat els estralls que 
deixa enrere i les conseqüències que 
segueixen presents. Quan els dies 
s’allarguen una energia renovada ens 
omple de força per mantenir-nos 
remant endavant. També a nosaltres, 
entestats en que una altra manera de 
fer política és possible i convençuts de 
que ens en sortirem. I per això remem 
segurs, encara que sigui riu amunt. 
Amb la indignació que ens dona la for-
ça per seguir lluitant, amb la ràbia que 
neix de la injustícia, i amb l’esperança 
d’ajudar a construir una societat millor.

Un dia podrem explicar de manera 
oberta i sense embuts per què  mentre 
a fora esclatava la primavera, a dins 
seguia essent hivern. Qui eren els que 
van intentar boicotejar sense escrúpols 
totes les passes i els procediments que 
ens havien de fer avançar com a poble, 
quines van ser les seves estratègies per 
obstruir la feina tant dels polítics com 
del personal de la casa que treballà-
vem plegats per tirar Caldes endavant 
i com van procurar minar els ànims 
dels que creiem en un servei públic 
desvinculat dels interessos personals. 
La ciutadania té dret a conèixer la 
veritat. I arribarà el dia en què la llum 
de fora omplirà els despatxos i les 
estances de dins. I la primavera escla-
tarà amb força, i aquest petit reducte 
de foscor que encara intenta engolir 
el poble mentre veu que té els dies 
comptats serà per sempre més passat.
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Us presentem la Brigada Municipal, l’equip que té cura del nostre muni-
cipi. Millores, manteniment i neteja de la via pública i de les instal·lacions 
municipals són les principals tasques d’aquest petit equip humà. Però, la 
seva implicació no s’acaba aquí, perquè si al poble calen mans per muntar 
un acte, un espectacle o una activitat, allà hi trobareu la Brigada Municipal. 

Antonio De Gea
Cap de la Brigada Municipal

què és la brigada Municipal? 
quines són les principals 
tasques que desenvolupeu?
La Brigada Municipal som el conjunt de 
treballadors de l’Ajuntament destinats 
a fer les tasques de manteniment, 
conservació, neteja i millores de les 
instal·lacions municipals i del nostre 
poble. També, ens encarreguem de 
la preparació d’actes organitzats 
per l’Ajuntament i col·laborem amb 
les entitats per donar suport al 
muntatge i la distribució de material, 
com taules, cadires o carpes.

Actualment, quantes persones 
en formeu part?
Actualment, som vuit persones 
treballant a la Brigada Municipal i quatre 
persones destinades a la neteja dels 
edificis públics i l’Escola Sagrada Família.

El darrer any ha estat fortament 
marcat per l’emergència 
sanitària. Com ho heu viscut?
Amb la pandèmia, hem reforçat la neteja 
i la desinfecció dels carrers, els espais 
públics, les instal·lacions de l’escola i 
les dependències municipals.  A l’inici 
de l’emergència sanitària, durant el 
confinament més estricte, vam fer torns 
de treball per poder atendre totes les 
emergències que anaven sortint. També, 
ens vam haver d’adaptar a la nova 
situació amb més mesures de protecció.

Com prepareu el municipi per 
a la temporada d’estiu?
Caldes és un poble turístic i aquest 
fet comporta que, a l’estiu, sigui 
molt complicat fer les tasques de 
manteniment habituals per l’afluència 
de gent a les platges i al centre de la 
vila. Per aquest motiu, intentem tenir 
el front marítim i el centre del poble 
a punt perquè les persones que ens 
visiten gaudeixin del nostre municipi. 
En aquest sentit, durant aquestes 

setmanes, estem portant a terme 
treballs de millora de la pintura viària, 
mobiliari urbà, voreres i jardins.

Des de fa temps, l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac treballa per acabar amb 
l’incivisme, una greu problemàtica 
que afecta el municipi. Com hi feu 
front des de la brigada Municipal?
L’incivisme és un problema molt greu al 
nostre poble. Pintades, mobiliari urbà 
trencat, desperfectes als lavabos públics 
del parc i l’esplanada, etc. Aquestes 
actituds incíviques comporten un treball 
extra per a la Brigada Municipal i unes 
despeses extres per al municipi i per 
a la ciutadania, així com la inutilització 
temporal d’aquests serveis. Tots i totes 
hi sortim perdent. Nosaltres, des de la 
Brigada Municipal, intentem reparar-
ho i netejar-ho per deixar-ho en el seu 
estat original al més aviat possible, però 
els recursos que tenim són limitats.

En quins aspectes creus que 
ha de millorar el municipi?
Jo crec que el poble hauria de fer un 
esforç per actualitzar-se: instal·lació 
de més càmeres de videovigilància, 
aposta per les llums LED i renovació 
de les instal·lacions d’edificis públics i 
de la via pública. Tot i això, no podem 
oblidar que vivim en un poble petit, 
tenim moltes altres necessitats i 
és molt complicat fer arribar els 
pressupostos municipals per a tot.

Si mirem cap al futur, com veus 
Caldes d’Estrac d’aquí a deu anys?
Amb els esforços que s’estan fent per 
part de l’Ajuntament i de la Brigada 
Municipal en un futur veig Caldes com un 
poble acollidor on els veïns i les veïnes 
estiguin molt contents de viure aquí.
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