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editorial salutació de l’Alcalde

El nou butlletí municipal que teniu
a les mans difereix ostensiblement del
model que s’ha seguit fins ara. No
només en disseny, sinó molt
especialment en continguts. El canvi
de govern que els ciutadans i
ciutadanes de Caldes van propiciar
amb el seu vot, també ha fet possible
que el nou mitjà de comunicació que
ens dotem, sigui més complert, més
fidel i més obert a la informació
complerta i detallada de l’activitat
municipal i també a l’opinió de tots
els representants polítics dels
caldencs.

Mantenint el títol de la seva capçalera,
defensem la idea que es tracta d’una
publicació de caràcter institucional,
que anirà explicant a traves de les
seves pàgines i seccions totes les
notícies que es generin a l’entorn de
l’activitat municipal. Començant per
una de les més principals, com és la
de facilitar puntual informació del que
es discuteixi i s’acordi en els òrgans
de govern de l’Ajuntament com són
el Ple i la Junta de Govern Local, a
més dels Decrets que signi l’Alcaldia
que es puguin considerar més
rellevants.

Igualment destacable,  és la
diferenciació entre informació i opinió
que pretenem establir amb absolut
rigor. Per això, que aquest nou
“Portada” reservarà a partir del proper
número, pàgines especials per a que
amb total  llibertat, els Grups Polítics
Municipals puguin escriure i fer
públiques les seves posicions a
l’entorn dels temes que considerin
interessants .  Donarem a ix í
acompliment a un dels drets
fonaments dels regidors que es recull
en el Reglament Orgànic Municipal,
vigent des del 1992 i que mai fins ara
havia estat observat.

Nou format, noves seccions, nou estil.
Més informació i més participació.
Vet aquí el nou “Portada”. En la
mesura que es vagi consolidant,
s’anirà completant amb noves
propostes que ja s’estan preparant i
que només la immediatesa d’aquesta
primera nova edició ha fet impossible
que ja hagin vist la llum.

Esperem que us agradi i sobretot,
esperem que compleixi amb el seu
principal objectiu: ser un dels vehicles
de comunicació entre els membres
de l’Ajuntament –tots– i els veïns i
veïnes de Caldes. Moltes gràcies.

Aquesta és la primera ocasió en que em dirigeixo com Alcalde als ciutadans i ciutadanes

de Caldes a  través d’un mitjà de comunicació municipal i per tant, vull que les meves

primeres paraules siguin per expressar públicament que em sento una persona

privilegiada per haver aconseguit aquest honor. No cap major satisfacció per algú que

ha fet de la cosa pública i del servei als altres la seva raó de ser política, que ser l’alcalde

del poble que l’ha vist néixer i créixer. Per tant, vagi per endavant la meva profunda

gratitud i el meu ferm compromís de fer-me mereixedor del prestigi que tal distinció

atorga.

Soc conscient però de les dificultats en que ens trobarem en la tasca de governar Caldes

que ara tot just iniciem. N’hi hauran de tota mena: econòmiques, tècniques, competencials

i també polítiques. Ho sé. Però no m’espanten. La il·lusió, la voluntat de treball i la

dedicació, a poc que les circumstàncies i els encerts ens acompanyin, faran possible

que les superem. També, la participació de tots els caldencs i caldenques ajudarà a que

les decisions puntuals i estratègiques, siguin encara més encertades.

Temps hi haurà per anar-ho concretant. Ara, de moment, a les mans en teniu una

primera mostra: el nou butlletí municipal, concebut no pas com a mitjà de propaganda

sinó com a eina útil d’informació i comunicació.

Aquest encara no és el model definitiu de butlletí. Es millorarà i ampliarà en properes

edicions amb noves seccions i més i major informació. De moment però, el que si es

pot apreciar és que un nou estil de governar, més obert i transparent, ha arribat a

l’Ajuntament i amb ell, també una nova manera d’enfocar la política comunicativa i de

relació amb els ciutadans i ciutadanes de Caldes.

Joaquim Arnó

alcalde de Caldes d’Estrac

Última hora

El Departament d’Educació veu amb bons ulls la possible
construcció d’una nova escola a Caldes

En el decurs de l’entrevista mantinguda el passat 26 de juliol pels alcaldes de
Llavaneres Sant Vicenç i Caldes, amb el Delegat Territorial del Departament
d’Educació de la Generalitat Camil Fortuny, l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó
va plantejar-li la necessitat d’una nova escola que supleixi l’actual que es troba
en estat precari per la seva antiguitat i també amb força possibilitat de quedar-
se petita i amb dèficit d’equipaments en un futur immediat, si es segueix amb
l’actual progressió demogràfica.

En la seva resposta, el Delegat va confirmar que el Departament, en  funció del
creixement de la població, es plantejarà la construcció d’un nou CEIP de dues
línies, que substituiria l’actual escola, la qual resposta va agrair l’alcalde que ha
anunciat que tractarà aquesta proposta a fons en les properes reunions que tant
ell mateix com el Conseller Delegat d’Educació de l’Ajuntament, Francesc Garcia,
mantindran amb el membres del Consell Escolar Municipal i representants de
l’AMPA de l’Escola Sagrada Família, així que s’iniciï el nou curs escolar.
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16 de juny: Es
constitueix el
nou
Ajuntament.
Joaquim Arnó
és proclamat
alcalde

Un cop confirmats els resultats electorals del 27 de maig que varen donar la victòria a Convergència i Unió, el passat
dia 16 de juny, a les 12 del migdia, va tenir lloc la sessió constitutiva del Ple Municipal en que els nous regidors varen
prendre possessió dels seus càrrecs i varen procedir a l’elecció del nou Alcalde.

L’important sessió plenària va discórrer segons els guió previst. Primer es va constituir la Mesa d’Edat, formada pels
regidors de mes edat –Marcos Blàzquez CiU – i de menys –Elena Díaz PSC –, els quals varen prendre promesa dels
seus càrrecs a la resta de regidors electes. Primer els representants de CiU i després els del PSC.

A continuació, els partits polítics varen presentar els seus respectius candidats a l’alcaldia, Joaquim Arnó (CiU) i Josep
Ma Freixas (PSC), els quals varen rebre els vots dels respectius companys de Grup a la votació subsegüent que es
va produir. Per majoria absoluta -6 vots- Arnó va resultar escollit nou Alcalde de Caldes d’Estrac.

Després de formular la promesa del seu nou càrrec, Arnó va ocupar la presidència del plenari i va rebre la vara
d’alcalde de mans de Marcos Blàzquez, que fins llavors presidia la sessió.

Pel seu indubtable interès reproduïm íntegrament les intervencions que es varen produir durant la sessió plenària.

Joaquim Arnó
alcalde

“Bon dia i gràcies. En primer lloc voldria dir
unes paraules a tot l’equip que ha fet possible
que avui hagi pres possessió com Alcalde de
Caldes, unes paraules de sincer agraïment a
totes aquelles persones que al llarg del temps,
tant en els darrers mesos com en anys
precedents, s’han esforçat en tirar endavant
un projecte, una il·lusió, que avui comença a
caminar; Un agraïment tant a les persones
que directament hi ha col·laborat, els que
avui són aquí i els que no han pogut assistir,
com a les seves famílies que ha hagut de
suportar la feixuga tasca que s’ha realitzat.
Però sobre tot també vull tindre un emotiu

record per a tots aquells que ja mai més ens
podran acompanyar i que pel camí ens han
deixat. A tots Gràcies!

Deixeu-me que també agraeixi públicament
i en un dia tant especial com és per a mi avui
l’incondicional suport que he rebut per part
de la meva família, en especial de la meva
esposa, sense el qual, de ben segur avui no
seria aquí. Gràcies Pilar!

Avui comença un nou mandat per governar
Caldes. Un mandat directe del poble al qual
a partir d’avui haurem de servir, tant des del
Govern com des de l’oposició, cadascú amb
la seva feina, i pensant que algun dia els que
avui governarem tornarem a l’oposició i qui
avui està a l’oposició tornarà a governar. La

nostra feina com a consistori és gestionar -i
fer-ho bé-, una cosa que no és nostra, que és
de tots, que no te propietari exclusiu si no
plural; i per tant cal fer-ho amb humilitat i
vocació de servei sense actituds prepotents ni
possessives.

Cal ser prou conscients que estem per servir
i no per servir-nos, això si, aplicant un
programa de treball que doni cobertura a les
necessitats dels ciutadans que ens han escollit.
Hem de tindre sempre present que no som
propietaris del que gestionem i que acabarem
donant compte dels nostres actes al poble de
Caldes.

El poble ha parlat i democràticament ha
escollit, majoritàriament, un canvi de rumb >
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de la trajectòria que Caldes fins ara duia.
Un canvi que passa sobre tot per una
rectificació de l’actitud del Govern
Municipal i en les relacions socials de
Caldes. Un govern que respecti les opinions
adverses i sigui valedor de la democràcia,
no tant sols de la paraula si no del seu
contingut més profund i del que això
comporta: respecte i transigència. La
fortalesa d’un govern es demostra

amb les seves accions i solidesa i no amb
el temor que aquest pugui generar.

Un canvi que també passa per un nou
model de municipi, dinàmic, obert, plural,
transparent en la seva gestió i sobretot
participatiu, que torni a transmetre il·lusió
als seus habitants i els permeti refer les
relacions de convivència entre veïns i que
acabi amb les divisions personals. Un canvi
que permeti la recuperació econòmica del
municipi, incentivi l’associacionisme i
impulsi la qualitat de vida dels seus
vilatans.

Tenim grans projectes per millorar el poble,
però el que és més important, n’hi ha
molts de petits que faran que la vida social
a Caldes millori qualitativament, que la
gent hi participi i se’ls faci seus i sobre tot
que els comparteixi. Les petites coses també
fan grans als pobles!

Un model de municipi que necessitarà de
la participació de tots, repeteixo de Tots.
Hi esteu convidats. Estic convençut que
hi ha molta gent amb ganes de treballar
pel seu poble, amb ganes i il·lusió, que a
hores d’ara no sap com fer-ho o be no se
li ha donat l’oportunitat, doncs bé la
tindreu; cal remuntar la societat civil a fi
que col·labori amb l’administració local
per avançar amb més força cap a un futur
millor; una col·laboració activa i profitosa
en la qual tots ens hi pugem sentir integrats
i un futur que puguin

heretar  e ls  nostres  f i l l s  sense les
reminiscències del passat que tant han
arribat a dividir la nostra societat. Serè
l’alcalde tots, els qui ens han vota i dels
qui no. Les portes del meu despatx estaran
sempre obertes per a qui ho vulgui.

Durant la campanya electoral m’hi vaig
comprometre personalment, “de finalitzar
les rivalitats existents, deixant que la
oposició pugui exercir la seva funció de
control del Govern, i la vegada participar
de la gestió local amb una mà oberta des
del propi govern local”, i en la meva
intervenció del passat 24 de març en faig
fer un èmfasi especial en el fet que “faré
tot el possible per reconduir les rivalitats
polítiques existents, de manera que, fos
quin fos el resultat, mai més ningú que
estigui a l’oposició es trobi amb les
dificultats i impediments en que ens hem

segueix en ferm i penso dur-lo a terme, la
meva mà està estesa, dependrà que sigui
acceptada per l’altra part. Un poble dividit
no pot avançar amb força.

Finalitzo aquestes paraules agraint-vos la
vostra atenció i animant-vos a que
participeu activament en tot allò que pugui
permetre un progressió positiva del pobles,
per què com he repetit durant la
campanya, a l’ajuda de tots Un Altre
Caldes és possible”.

Josep Ma Freixas
portaveu Grup PSC-PM

“Bon dia, les meves primeres paraules van
adreçades als ciutadans de Caldes, per
felicitar-los pel seu comportament en el
procés electoral. Un procés encaminat a
escollir els representants polítics més
immediats, els regidors i les regidores que
composem l’ajuntament, el govern del
poble.

Partint d’aquest fet, en que les eleccions
municipals són les més properes, no podem
deixar de fer esment del gran grau
d’abstenció. En aquestes eleccions
l’abstenció a Catalunya ha batut rècords.
Això ha de ser motiu de reflexió de tots els
partits polítics i caldrà que aprofundim en
les causes.

També vull fer esment de la Campanya
electoral.

D ’aque s ta  campanya  ca l  c i t a r ,
bàsicament, els dos programes electorals
dels grups que ara tindran representació
municipal.  El nostre, el  programa
socialista, de molt de gruix i que es pot
tocar. Es un programa sòlid, convertit en
realitat i que hem anat millorant any rera
any. Els seus eixos, de tots coneguts,
queden ben reflectits en el lema “Caldes
d’Estrac, Termalisme i cultura vora la mar
“.

L’altre, el programa presentat pel seu Grup
municipal, Convergència i Unió, amb poca
literatura, virtual i basat en un eslògan “
Un altre Caldes és possible “. Sembla una
proposta en negatiu: no acceptem Caldes
i en volem un altre. De fet, es congruent
amb la seva trajectòria, perquè han negat
elements essencials del Caldes que tenim.
Han negat la Fundació Palau, han negat
el Balneari Colon, han negat tot allò on
vostès i el seu entorn no han estat els
protagonistes.

Senyor Arnó, que quedi clar des del primer
moment que nosaltres no volem un altre
Caldes, no volem la negació d’un Caldes

ha treballat molt i molt. Nosaltres volem
aquest Caldes, i el volem millor. Per això
treballarem, i aquí ens trobarà per sumar
esforços. En cas contrari, serem implacables
en la nostra oposició.

Per tant, comencem una nova legislatura
plena d’interrogants, doncs la seva
campanya electoral ha estat carregada de
compromisos que nosaltres pensem que
no es podran complir. Estarem molt atents
al treball de seu govern.

L’experiència de gestió, de tots aquests
anys a l’Ajuntament, ens fa ser molt
realistes. Ens fa tenir clar que si.

s’ofereixen gratuïtats de molts serveis, com
que vostès han promès, s’hauran de deixar
de fer altres coses.  I això ho pagarem entre
tots, i molt car.

Estarem doncs amatents per veure com
gestionen els compromisos electorals.

El que sí canviarà serà la forma de fer
oposició. Perquè la nostra oposició no la
farem als jutjats per sistema, com han fet
vostès. Tampoc la farem amb la calúmnia
i el joc brut, com el que han emprat massa
sovint.

La farem a l’ajuntament, amb l’eina del
debat polític, i informant als ciutadans.

De totes maneres, la seva forma de fer
política, on tot s’hi val, no només ha
castigat el govern municipal.

Tampoc han tingut contemplacions en
atacar persones i Institucions. Han pensat
si aquesta manera de procedir seva ara
pot representar un llast per Caldes? Com
creuen que els rebran ara ?

En aquest sentit, hem de recordar el cas
de l’esfondrament de les cases de la
Santema i la Fundació Palau . Vostès han
jugat amb les famílies i han malmès la
imatge de la Fundació Palau i les
Institucions que li donen suport.

Ara, com paradoxa de la vida, el líder de
tots aquests atacs sense fonament
esdevindrà membre del patronat de la
Fundació Palau.

Sr. Arnó, creiem que per dignitat política
i personal, hauria de delegar aquesta

funció a un altre company seu o a algun
regidor del Grup Socialista, perquè sempre
hem estat molt sensibles a la Fundació
Palau i ens l’estimem de veritat. No se’ns
ha acudit mai renyar ningú per anar a la
inauguració de cap exposició organitzada
per la Fundació, per ser més clars.

Sense deixar aquest tema, hem vist que
la Justícia ha deixat clar que no hi havia
cap relació entre les obres del Museu i
l’esfondrament de les cases veïnes, però
vostès ja havien fet la feina i, de ben segur,

>
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n’han tret uns bons rèdits. En cas contrari,
possiblement avui la correlació de forces
del plenari no seria la mateixa...

El mateix podem dir del “ Pla de les Escoles
“. Han centrat part de la seva campanya
en aquest tema, i han sembrat la por i el
dubte entre els pares i les mares.

Abans de les eleccions, el propi Síndic de
Greuges va comunicar a l’AMPA que, al
seu parer, l’actuació de l’Ajuntament havia
estat del tot correcte. I aquesta resposta
no s’ha difós fins passades les eleccions...
Més mal fet, que també ha desgastat, i
molt, el govern municipal.

Pel que fa a l’Escola, els deixem un projecte
aprovat i  amb la previsió realista
d’executar-lo durant els propers quatre
anys. Els pressupostos de la Generalitat
pel 2008 haguessin contem-

plat les partides per a la millora de l’Escola
 de Caldes. Ara, vostès sabran si volen
aprofitar la feina feta, i s’endinsaran en
una aventura de difíci l  sortida. El
problema, en qualsevol cas, el patiran els
nostres infants. I amb ells, no s’hi pot
jugar.

Vostès, com a nou govern municipal,
inauguraran les obres que estan en marxa,
com l’església parroquial, el varador, el
tram final de la Riera, el pas soterrat del
barri de l’Illa i la nova piscina i vestidor
del Complex Esportiu municipal. Els
inauguraran sense haver fet res, perquè ja
s’ho troben tot a punt.

També es trobaran un Ajuntament sanejat
econòmicament, que esperem que deixin
en les mateixes condicions d’aquí a quatre
anys.

Com a conclusió, vull deixar clar que els
hi oferim la nostra col·laboració si la seva
tasca de govern va encaminada a millorar
el que tenim, el projecte de Caldes solvent
que hem construït entre tots.

També volem deixar molt clar que no ho
fem per vostès, sinó per Caldes.

Pel contrari, si s’entesten en fer un Caldes
diferent, un Caldes que no sap on va, on
es regalen duros a quatre pessetes, tindran
la nostra més ferma oposició. No s’hi val
a tirar per la finestra allò que entre tots
hem construït, amb molts esforços, amb
esforços d’anys i anys, senzillament, perquè
l’hem liderat nosaltres.

Sr. Arnó, senyors del govern, vostès trien.

No voldria acabar sense donar les gràcies
a la tasca de tots els regidors, en especial
als que ara ens deixen, i donar la
benvinguda als nous.

També vull agrair el suport que he rebut
per part de tot el meu equip de govern

Finalment, vull donar les gràcies a tots els
veïns i veïnes que ens han votat. No els
decebrem en la nostra nova tasca. Volem
ser el seu referent a l’ajuntament, com
aspirem a ser-ho, novament, de totes
aquelles persones que ens han votat altres
vegades i aquesta vegada no ho han fet.
Treballarem perquè tornin a confiar amb
nosaltres en el futur més immediat. La
grandesa de la democràcia també es fer-
nos passar la revàlida cada quatre anys.
Només es mantenen durant molt de
temps, i en el seu cas, es recuperen, aquells
projectes que tenen uns bons fonaments i
un horitzó d’un millor futur col·lectiu. Els
castells a l’aire poden enlluernar en un
moment determinat, però cauen pel seu
propi pes”.

Àngel Rusiñol
portaveu Grup CiU

“Benvolgudes caldenques, benvolguts
caldencs, Sr.Alcalde, Secretària, companys
i Grup Socialista de Caldes d’Estrac.

Primer de tot, us donem les gràcies a tots
aquells i aquelles que d’una manera o
altra heu col·laborat en aquesta gran festa
de la democràcia i han continuat donant
a conèixer la nostra bona salut democràtica
a traves de la participació. Una participació
que en aquest cas ha permès que la
responsabilitat de governar per majoria
absoluta hagi recaigut sobre el Grup
Municipal de Convergència i Unió.

D’aquesta manera s’ha volgut apostar per
un canvi en el tarannà polític, per un canvi
de concepció del que és la gestió pública
que ens aboca a la participació de tots.
En aquesta participació comptem, com
no, amb l’oposició, que com l’hi pertoca,
haurà de fiscalitzar i aportar aquells visió
complementària que sense dubte serà
cabdal en aquesta legislatura que ara
comença.

Heu de saber que, com ja va dir el nostre
actual alcalde fa quatre anys, llavors
prenent possessió del càrrec de regidor a
l’oposició, “és l’equip que govern i qui te
la majoria qui ha de demostrar la seva
voluntat d’entesa”, avui nosaltres tornem
a fer nostres aquestes paraules tot
emplaçant-vos a que les feu vostres, per a
que es doni aquest marc d’entesa
indispensable per  a la participació
conjunta.

També ens adrecem a les entitats,
associacions, consells i d’altres col·lectis
del poble, per a que sàpiguen que la seva

petja personal d’identitat social i cultural,
i que a partir d’ara reforçarem la nostre
gestió administrativa, ja no tant sols per
alleugerir els diferents tràmits, sinó per
cercar tota via de subvenció possible,
millorant i molt, la cultura popular de
Caldes d’Estrac.

Nosaltres també som un grup de veïns de
Caldes, que ja coneixeu, entregats que ens
estimem el poble i que durant els propers

quatre anys serem el nou equip de govern
i gestió de l’Ajuntament. Un grup d’amics,
companys i professionals com en Joan
Vàzquez, en Marcos, l ’Helena, en
Francesc, en Quim i jo mateix, serem els
encarregats d’estructurar i difondre les
vostres i les nostres propostes que portarem
a terme.

I és que la nostra acció de govern i gestió
te el compromís, entre d’altres, de donar
sortida a les iniciatives, projectes, il·lusions
i preocupacions de totes aquelles persones
que representen el nostre poble, pel fet
que saben que aquest és el lloc que han
escollit per a viure-hi.

Accions que passen per els consells de
participació, que passen per a que sigui
més fàcil el conciliar la vida familiar i
laboral portant a terme polítiques
educatives adreçades als infants de 2 a 12
mesos d’edat, polítiques de benestar,
prestant atenció a totes aquelles persones
dependents o no, a través de la construcció
del Centre de Dia amb habitatges tutelats
i l’augment d’hores dels professionals del
treball socials.

Apostarem també per  dinamitzar
comercialment el centre amb un nou
mercat, reforçat l’eix marítim, a l’hora
que crearem un segell identitari de qualitat
“Caldes”, potenciant així la nostra imatge
exterior o projectant la nostra iniciativa
comercial com a referent que hem estat
en el passat.

En l’àmbit de la sanitat, és la nostra
intenció facilitar a tot aquell que ho vulgui,
el servei del “Guia Sanitari”, adreçat a
totes aquelles persones que davant un
col·lapse diagnòstics, medicaments, horaris
de metges, cures i rehabilitacions, així trobi
un referent de tranquil·litat que l’ajudi i
l’orienti.

Bé, aquest és només un esbós del que serà
el nostre model de poble. Un  model de
coherència, un model d’il·lusions, un model
de participació, un model d’alternatives
polítiques, un model de respecte al medi
ambient i un model en el que, el grans
protagonistes sigueu vosaltres, la gent de
Caldes. Moltes gràcies”.
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n Nomenament de tresorer. Marcos Blàzquez i Garcia.

n Creació, composició i competències de la Junta de
Govern Local:

President: L’alcalde, Joaquim Arnó

Vocals: Francesc Garcia, Helena Gallardo i Àngel Rusiñol.

n Nomenament de tinents d’Alcalde.

1r: Francesc Garcia i Cuyàs

2n: Helena Gallardo i Sainz

3r: Àngel Rusiñol i Esteban

n Nomenament Gerent. Antoni Sanchez i Garcia

n Nomenament Regidors Delegats:

Marcos Blàzquez i Garcia

Govern Local, Hisenda, serveis Públics, Medi Ambient
i Comunicació

Joaquim Arnó i Porras

Urbanisme i Habitatge

Cultura, Educació i Salut

Francesc Garcia i Cuyàs

Atenció Social

Helena Gallardo i Sainz

Esports

Joan Vázquez i Bellatriu

n Constitució Grups Municipals:

Grup municipal de Convergència i Unió (CiU):

Joaquim Arnó i Porras

Francesc Garcia i Cuyàs

Helena Gallardo i Sainz

Àngel Rusiñol i Esteban

Marcos Blàzquez i Garcia

Joan Vàzquez i Bellatriu

Ple Municipal 9 de juliol: Principals acords

A continuació detallem els principals acords adoptats en el primer ple municipal celebrat
després de la constitució del nou Ajuntament. Es tracta de la sessió que amb caràcter obligatori
s’ha de convocar per donar compte i aprovar els nomenaments, delegacions i en general,
l’organització política i funcional de l’Ajuntament pel període que s’inicia.

Grup municipal Socialista (PSC-PM):

Josep Maria Freixas i Molist

Rosa Isabel Cantenys i Monsant (Rosabel)

Miquel Gonzàlez i Monforte

Ricardo Pérez de la Hoz

Elena Díaz i Torrevejano

n Constitució Junta de Portaveus:

Grup Municipal de CiU::

Titular: Àngel Rusiñol.

Suplent: Francesc Garcia.

Grup Municipal Socialista (PSC-PM):

Titular: Rosa Isabel Cantenys.

Suplent: Miquel González.

n Periodicitat i horaris sessions Ple.

Els plens ordinaris es celebraran cada dos mesos, el darrer
dilluns no festiu dels mesos de gener, març, maig, juliol,
setembre i novembre a la Sala de Sessions de l’Ajuntament
o lloc habilitat a l’efecte. L’hora de celebració serà a les 20
hores.

n Nomenaments representants Ajuntament a diversos òrgans
i Entitats

Es va aprovar, amb el vot favorable de CiU i l’abstenció del
PSC que els regidors delegats fossin els representants de
l’Ajuntament en diverses entitats, d’acord amb l’àmbit de
competència de cada regidor.

En el cas de la Fundació Palau, la representació l’ostentarà
l’Alcalde, Joaquim Arnó, fet aquest que va merèixer la reprovació
i el vot contrari del PSC.
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Dissabte 4 d’agost

Hora: 19:30 h

Lloc: pèrgola Parc Joan Maragall

AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES

Amb la Cobla “Ciutat de Mataró”

Organitza: Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Dissabte 4 d’agost

Lloc: C. St. Pere

SOPAR DE GERMANOR

Organitza: Veïns del C. St. Pere

Dissabte 11 d’agost

Hora: 18 h

PETANCA. ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA

Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

Dimarts 14 d’agost

Hora: 22 h

Lloc: pèrgola Parc Can Muntanyà

CONCERT DE JAZZ

AMB TONI SOLÀ QUARTET

Organitza: Arrels Cultura

Dissabte 18 d’agost

Hora: 22 h

Lloc: l’Isla

BALL POPULAR

Organitza: Veïns de l’Isla

Diumenge 19 d’agost

Hora: 12 h

Lloc: l’Isla

ESCUMADA I XERINGADA

Organitza: Veïns de l’Isla

Col·labora: Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Dissabte 25 d’agost

A partir de les 19 h

DORMIDA

Organitza: Diables d’Estrac

Diumenge 26 d’agost

Hora: matí i tarda

Lloc: Parc Joan Maragall

FIRA ARTESANA D’ALIMENTACIÓ  I
FIRA DE DIBUIX I PINTURA

Organitza: Arrels Cultura

Col·labora: Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Diumenge 26 d’agost

Hora: 18 h

Lloc: C. St. Pere

FESTA I ESPECTACLE INFANTIL AL
CARRER ST. PERE

Espectacle infantil a càrrec d’Àngel
Dabán

Organitza: Veïns del Carrer i el Passatge
Sant Pere

Col·labora: Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Programació Festa Major 07

A partir del divendres 31 d’agost i fins
el 23 de setembre

Detalls en el programa específic.

AGOSTAGOST
Agost dia a dia

Durant el mes
d’agost

EXPOSICIÓ DE PINTURA DE MANEL
LLINÁS
Del 3 al 16 d’agost
Inauguració 3 d’agost
Consulteu horaris a les cartelleres
municipals
Lloc: Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural

EXPOSICIÓ D’ALESSANDRA
CASTELLANO
Del 17 al 26 d’agost
Consulteu horaris a les cartelleres
municipals
Lloc: Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural

PETANCA
MELÉS GOLFES
Del 3 de juliol al 31 d’agost
S’organitzaran tots els dimarts i els
divendres a les 22 h.

CAMPIONAT SOCIAL DUPLETES
FEMENINES
Del 6 al 10 d’agost
Quota indicativa. Per la tarda

CAMPIONAT SOCIAL DUPLETES
MASCULINES
Del 13 al 17 d’agost
Quota indicativa. Per la tarda

TORNEIG SUPER CAMPIONS
Del 20 al 24 d’agost
Els tres primers classificats del tornegi
de dobletes femenines i masculines
s’enfrontaran entre ells.

SETMANA SOCIAL
Del 27 al 31 d’agost
Torneig gratuït. Formació de tripletes
per sorteig
Organitza: Club de Petanca de Caldes
d’Estrac
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Les Terceres Jornades
Gastronòmiques del Tomàquet del
Maresme engegen a Caldes

La Sala Cultural de l’Ajuntament de Caldes
era plena a vessar el passat 16 de juliol per
donar el tret de sortida d’aquesta mostra
gastronòmica que té com objectiu
promoure les varietats de tomàquet que
es cultiva a la nostra comarca.

Un total de 33 restaurants de 9 municipis
del Maresme –Caldes d’Estrac, Sant Vicenç
de Montalt, Premià de Mar, Premià de Dalt,
Mataró, Cabrils, Sant Andreu de Llavaneres,
Arenys de Mar i Argentona– participen en
la tercera edició d’aquesta mostra que han
organitzat els restauradors de Caldes i que
finalitzarà el 31 d’agost. El seu president,
Josep Navarro, va explicar que “el tomàquet
és un producte de la nostra horta que lliga
amb qualsevol àpat” i va detallar-ne les
seves característiques i els seus valors

Josep Navarro anuncia la renúncia al càrrec

Durant l’acte de presentació de les jornades del tomàquet a Caldes, el president
de l’Associació de Restauradors i Hostalers de Caldes d’estrac, Josep Navarro,
va anunciar que abandona el seu càrrec. Navarro va agrair “a la premsa la feina
feta, perquè gràcies a ells Caldes està en un llistò molt alt”. Tant Antoni Graupera
com Joaquim Arnó van aprofitar els seus discursos per lloar la tasca de Josep
Navarro i li van demanar que reconsideri la seva decisió.

nutricionals. Per la seva banda, el president
del Gremi d’Hosteleria i Turisme de Mataró
i Maresme, Antoni Graupera, va explicar
que “el tomàquet és un producte que es
cultiva a tot el Maresme” i va avançar que
aquestes jornades seran itinerants. A més,
Graupera va incidir en el fet que “la mostra
ha evolucionat i ha esdevingut un aparador
d’aquest apreciat fruit de l’horta”.

En Marc Pruna, un jove pagès maresmenc
i productor de diferents varietats de
tomàquet, va explicar al públic present a
la sala les característiques de la seva
producció. Pruna va explicar que “la
promoció de productes autòctons com ara el
tomàquet, però també el pèsol o la mongeta,
ajuden el sector a avançar davant la ferotge
competència dels productors d'Almeria i el
Marroc”.

L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó
va fer un breu discurs per agrair els presents
la seva assistència i destacar “la importància
de la restauració al municipi, tant a nivell
econòmic com turístic” i va anunciar la
voluntat del nou govern municipal de
potenciar aquest sector.
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El nou equip de govern sorgit dels passats comicis electorals
del 27 de maig va trobar-se amb algunes sorpreses desagradables
en l’àrea de Comunicació. La primera d’elles va ser que no podien
accedir als sistemes de control de la pàgina web municipal,
domini “caldetes.org”, perquè aquesta estava enllaçada amb una
altra pàgina –“Visca Caldes!”– la titularitat de la qual correspon
a una empresa privada, de Joaquim i Jordi Torrus. Durant l’anterior
legislatura, aquesta empresa tenia un contracte de manteniment
per actualitzar-la amb un cost mensual de 464 euros, a més del
cost de manteniment estricte del domini, de 200 euros semestrals.

Es dóna la circumstància que l’empresa, i en concret un dels
seus membres, Jordi Torrus, també tenia un contracte amb
l’Ajuntament de Caldes que superava els 22.000 euros anuals,
per a la redacció del butlletí “Portada”, de quatre pàgines, i
d’altres programes i publicacions més puntuals de l’Ajuntament.
Immediatament després de les eleccions, Torrus va presentar
la renúncia al contracte, no sense abans haver cobrat totes les
factures pendents, “fins i tot les corresponents als números
extraordinaris del Portada  que va fer just abans
de les eleccions, les quals van costar més de 9.851,22
euros”, segons detalla l’alcalde de Caldes
d’Estrac, Joaquim Arnó (CiU).

L’alcalde ha explicat que l’empresa dels Torrus,
recentment també va cobrar 8.340 euros per
actualitzar la pàgina web de l’Ajuntament, a
més d’una factura extraordinària de 824 euros
i la mensual de 464 euros des del mes de gener.
“Després de tenir-la del tot oblidada durant anys”,
afegeix Arnó, “curiosament es va renovar  just
abans de les eleccions del passat 27 de maig, i
mitjançant la simple observació de la pàgina,
comparant-la amb l’anterior, es veu que les
diferències són mínimes. Per tant, la justificació
de la despesa en aquest concepte es difícil
d’entendre”.

A hores d’ara, la situació ja s’ha restablert després
que els mitjans de comunicació se’n fessin ressò,
arrel de la nota de premsa que l’Ajuntament va publicar a meitat
de juliol. L’Ajuntament ja disposa de les claus d’accés i treballa
amb els tècnics de la Diputació de Barcelona per actualitzar el

El nou equip de
govern redreça
el desgavell de

l’àrea de
comunicació

El nou govern municipal ha modificat alguns dels procediments
que fins ara regien a l’àrea de comunicació de l’Ajuntament
a l’espera d’establir noves pautes i nous sistemes que regulin
el bon funcionament de la política informativa municipal.
La ràpida presa de decisions ha vingut motivada pel evident
desgavell existent.

No obstant això, l’alcalde ha denunciat que
“resulta increïble, insòlit i inadmissible  que una
web municipal estigués en mans d’un particular
i que els legítims titulars no hi poguéssim accedir.
Els varem reclamat immediatament tota la
documentació i les claus d’accés, i la seva primera
resposta ha estat que ja les havien retornat a
meitat del mes de juny –després de les eleccions–
a l’atenció de la llavors regidora de Cultura en
funcions, i actual portaveu del PSC, Rosabel
Cantenys, la qual, encara, no les ha lliurat a
l’Ajuntament que n’és, indiscutiblement, el seu
legítim propietari”.

La sorpresa ha estat però quan la pròpia
regidora en un escrit adreçat a l’alcalde
com a resposta del que aquest li va enviar
per a demanar-li la restitució de la
documentació, reconeix que el Grup del

PSC, “disposa d’una còpia que es va sol·licitar a l’empresa
esmentada per conservar en qualitat de memòria documentada
el seguiment fet en el web de Caldes”.

L’Ajuntament de Caldes
no pot accedir al web
municipal perquè un
particular en tenia el

domini i les claus
d’accés. Ara ja les ha
recuperat i es treballa
amb la Diputació de

Barcelona per restablir
el seu funcionament
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Naturalment i la vista del que l’alcalde qualifica com “apropiació
indeguda per part d’un Grup Polític de documentació i material  de
titularitat exclusivament municipal” es procedirà a la seva reclamació
efectiva per tots els mitjans legals”.

La segona “sorpresa” amb la que s’ha trobat
l’equip de govern de Caldes, encapçalat per
l’alcalde, Joaquim Arnó, és el de l’alt cost del
butlletí muncipal “Portada” que es va repartir
2 dies abans de la constitució del nou
Ajuntament –cap el 15 de juny– i que
implicava de nou els Torrus.

Com explica l’alcalde, aquesta darrera edició
del butlletí municipal que va ordenar l’equip
de govern anterior -en què resumia la seva
activitat i les seves darreres accions- va
costar 6.731,54 euros, impressió inclosa.
Arnó es mostra contrariat per aquesta despesa i ha denunciat
que el govern anterior del PSC, encapçalat per l’exalcalde, Josep
M. Freixas, es trobava en funcions en el moment de publicar
l’edició d’aquest butlletí. Joaquim Arnó explica que els Serveis
Jurídics municipals “diran el que s’ha de fer”, i ha anunciat que
“el que cal és que aquestes persones assumeixin la responsabilitat

política que comporta el fet d’encarregar una despesa d’aquesta
magnitud i del tot injustificada dos dies abans de la constitució del
nou Ajuntament per un objectiu purament partidista”.

L’alcalde de Caldes creu que “aquest deu ser un
cas únic a tot l’Estat perquè quan un govern està
en funcions no es poden prendre segons quin tipus
de decisions” i aclareix que “legalment, només
poden pendre les mesures necessàries pel bon
funcionament de l’administració, i políticament,
no poden fer res perquè és al nou govern sorgit
de les urnes a qui li correspon adoptar les mesures
que calgui”. Arnó assegura però que
“malauradament, molts govern aprofiten els dies
abans de les eleccions per a fer coses similars, però
ningú s’atreveix a fer-ho, després, quan el poble
ja ha parlat”.

Joaquim Arnó lamenta “l’ús partidista que fins els darrers moments
es va fer dels cabals públic” i explica que “en aquesta edició del
“Portada” no s’informava de res, senzillament és una edició de 16
pàgines de caire totalment partidista que fins i tot valora negativament
que els veïns haguessin decidit amb el seu vot que canviés el color
polític del govern municipal”.

El nou govern municipal, després d’estudiar
amb detall la situació de desgavell i
desconcert en que es troben les
instal·lacions i els usuaris del Complex
Esportiu Municipal, ha decidit, a la vista
dels corresponents dictàmens jurídics, no
acceptar el canvi de titularitat en la
concessió administrativa de la gestió de
les instal · lacions i  requerir  als
concessionaris per a que compleixen la
totalitat dels requisits i condicions a què
estan obligats pel contracte que en seu
moment varen signar amb l’Ajuntament
de Caldes.

D’aquesta manera, es trenca el silenci
administratiu que havia mantingut el
govern anterior, des de que el passat 9 de
febrer en va rebre notificació escrita. La
decisió que ha pres l’Ajuntament es
fonamenta en què el pretès canvi de
titularitat i de model de societat
concessionària no és ajustada a dret ni
compleix cap dels requisits formals
exigibles.

L’Ajuntament es reserva a més, el dret

L’Ajuntament no
reconeix el canvi de
titularitat en la
concessió del
poliesportiu

El butlletí “Portada” que
es va publicar dos dies

abans del Ple de
Constitució del nou

Ajuntament va costar
6.731,54 E

l’incompliment reiterat de les condicions
en que es regeix.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha posat en
coneixement dels responsables actuals, la
necessitat de facilitar l’accés als usuaris
que compleixen les normes i condicions
establertes, així com la de que es permeti
l’ús de les instal·lacions corresponents, a
les entitats esportives que hi desenvolupin
les seves pràctiques, previ pagament del
cànon establert que fixa el Plec de Clàusules
Administratives vigent que va aprovar el
govern anterior. És per això, que des fa
setmanes, els actuals responsables

cipals mantenen reunions amb totes les
parts implicades per veure de trobar els
mecanismes adients que ho facin possible.

No obstant aquest primer, del tot necessari
per a restablir la normalitat del
funcionament de la instal·lació esportiva,
el Govern Municipal està estudiant
l’aplicació de noves mesures que permetin
una major utilització al menor cost possible
per part dels usuaris pertanyents a les
entitats esportives locals.
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L’Alcalde demana
informació al
Departament
d’Educació sobre el
projecte de reforma
de l’escola de
Caldes

Degut al mal estat d’un dels dos vehicles
que actualment disposa la Policia Local,
que te més de 8 anys d’antiguitat i que
segons les darreres inspeccions tècniques
no està en condicions de circular des de
fa ja alguns mesos, l’Equip de Govern
presentarà al Ple Municipal una modificació
de crèdit del pressupost municipal per a
permetre l’adquisició urgent d’un nou
vehicle.

Segons explica l’alcalde, Joaquim Arnó,
“ens hem trobat amb la necessitat imperiosa

L’alcalde Caldes, Joaquim Arnó, s’ha adreçat per escrit al Departament d’Educació
de la Generalitat per a que informi de les seves previsions d’actuació en relació el
Projecte de Rehabilitació i Reforma del Col·legi Sagrada Família de Caldes que amb un
pressupost de 597.469 EUR va aprovar el govern municipal anterior en data 23 de maig
de 2007.

El projecte en qüestió va ser redactat a instàncies de l’Ajuntament per un despatx
d’arquitectes particulars per un import de 11.832 EUR i és dóna la circumstància que
durant la darrera campanya electoral, els membres de la candidatura del PSC van
proclamar el compromís i calendari per a realitzar l’obra, per part del govern català i
en concret, per part del Conseller d’Educació Ernest Maragall.

Ara el nou govern de l’Ajuntament vol saber exactament quin és aquest compromís,
ja que en els arxius i registres municipals no n’hi ha cap constància escrita.

L’Ajuntament ha
d’adquirir a corre-cuita
un nou vehicle per a la
Policia Local i això
obliga a ajornar altres
despeses

de comprar aquest nou cotxe, per garantir el
correcte desenvolupament de les tasques
pròpies i necessàries de la nostra Policia Local,
especialment les que fan referència a la
seguretat dels ciutadans i ciutadanes de
Caldes”. Arnó ha recordat que també en
alguna ocasió, els agents s’han vist obligats
a patrullar en cotxes propis perquè l’oficial
estava espatllat.

L’Ajuntament demanarà els tres
pressupostos de rigor i d’acord amb
l’informe preceptiu del Cap de la Policia
Local decidirà la proposta més adient, que
en qualsevol cas, no superarà els 30.000
euros i respondrà a les característiques
d’un cotxe tot terreny, model pickac.

Aquesta adquisició es podrà fer de manera
immediata, perquè s’ha deixat per a l’any
que vé la despesa prevista, però encara no
concretada –no hi ha projecte, ni
pressupost preparat- de construir un local
apte pels assajos de la Colla de Diables de
Caldes a un racó del Parc Montañà. En
aquest sentit, el regidor de Cultura, Francesc
Garcia, ha manifestat als representants de
la Colla, el seu compromís, primer, en
enllestir el projecte pendent i després, en
incloure’l en el pressupost municipal, tant
bon punt estigui aprovat.
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TRIBUNA

Aquest títol provisional serà el de la secció que a partir del proper número permetrà
a cada butlletí que els Grups Polítics presents a l’Ajuntament de Caldes puguin expressar
lliurement la seva opinió sobre allò que considerin adient. Sense cap mena de restricció,
només la lògica que imposarà l’espai disponible que serà acordat en reunió de la Junta
de Portaveus.

D’aquesta manera es dóna compliment al dret d’accés als mitjans de comunicació
de titularitat pública de l’Ajuntament a tots els Grups Municipals , tal i com es disposa
al vigent Reglament Orgànic Municipal, vigent des del 1992 i que fins ara, mai s’havia
aplicat.

tribuna

La reunió entre els alcaldes de les 3 Viles, Joaquim Arnó, de
Caldes d’Estrac; Miquel Àngel Martínez, de Sant Vicenç de
Montalt, i Bernat Graupera, de Sant Andreu de Llavaneres, amb
el delegat Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Camil Fortuny, ha estat tot un èxit. Els tres batlles han arrencat
el compromís del representant del govern català d’impulsar la
construcció d’un nou centre d’ensenyament secundari a Sant
Vicenç de Montalt, per resoldre la saturació que hi ha actualment
a l’IES de Llavaneres, que rep els alumnes de la població veïna.

Segons ha anunciat aquest matí a la reunió el delegat Territorial
d’Ensenyament, el departament preveu instal·lar els primers
mòduls als terrenys del Sot del Camp, que l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt té a punt per cedir gratuïtament, el curs 2008-
2009. El centre s’estrenarà amb dues primeres aules de 1r d’ESO,
per a 55 alumnes. L’alcalde de Sant Vicenç ha avançat que
l’Ajuntament te previst cedir immediatament el solar que té uns
7.600 m2.

Els alumnes de Sant Vicenç que actualment cursen l’ensenyament
secundari a Llavaneres acabaran els seus estudis al mateix centre,
però els nois i noies de Sant Vicenç que comencin l’ESO a partir
del curs 2008-2009 ho faran ja al nou centre, on també hi aniran

Els alcaldes de les 3 Viles
arrenquen el compromís
de la Generalitat d’un
nou institut per a Sant
Vicenç
L’obertura del nou centre, previst amb mòduls per al curs
2008-2009, permetria descongestionar l’IES de Llavaneres,
que està saturat

els alumnes de Caldes d’Estrac, que tindran el desplaçament i
el menjador gratuïts. En la primera reunió del consell escolar
municipal de Caldes d’Estrac, segons ha explicat l’alcalde Joaquim
Arnó, es proposarà canviar d’adscripció d’IES, d’Arenys de Mar
–on ara hi van els nois i noies de Caldes- a Sant Vicenç.

El creixement del nou centre d’ensenyament serà progressiu,
s’anirà ampliant fins a completar tots els cursos d’ESO i de
batxillerat a mesura que els alumnes vagin passant de curs. La
previsió del departament és que el gener del 2008 s’encarregui
la redacció del projecte de construcció de l’edifici definitiu.

A més del delegat Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya,Camil Fortuny, a la reunió, que s’ha fet aquest migdia
a Barcelona, hi ha assistit la cap d’Obres, Carmen Esteban, i un
tècnic de planificació del departament.

Els tres alcaldes han valorat molt positivament aquesta acció
conjunta i han anunciat que uniran esforços per aconseguir més
recursos per a les 3 Viles.



BASES

2 Participants: tothom que ho desitgi.

2 Tema: lliure.

2 Obres: S’acceptarà qualsevol tècnica de les considerades com a fotogràfiques, bé siguin analògiques, digitals
o mixtes.

Només es podran presentar un màxim de 3 fotografies per autor, han de ser fotografies no premiades ni publicades
anteriorment.

Les fotografies han de tenir un format de 30x45 cm. com a màxim i 18x24 cm.  com a mínim.

Han d'anar muntades sobre un suport rígid de 40x50 cm  BLANC o NEGRE.

Les fotografies que no compleixin les mides establertes, quedaran EXCLOSES DEL CONCURS.

2 Identificació: al dors de l'obra hi figurarà un LEMA, TÍTOL i ESPECIALITAT.

S'adjuntarà un sobre tancat, amb el LEMA a l'exterior i on s’indicarà “I CONCURS DE FOTOGRAFIA ALS COMERÇOS”,
a l'interior un tarjetó amb el NOM, ADREÇA, TELÈFON, i POBLACIÓ de l'autor.

2 Lliurament d'obres: Les obres podran ésser lliurades personalment  o per  correu  al

Casal de Joves de 18 a 21 h de dilluns a diumenge

Pl. de la Vila, s/n.    08393  CALDES D'ESTRAC   Tel. 93 791 17 78

2 Termini: es podran presentar originals del 23 de juliol al 24 d'agost de 2007.

2 Jurat i veredicte: el JURAT el formaran persones de reconeguda solvència fotogràfica i el seu veredicte serà
inapel·lable.

Aquest veredicte es donarà a conèixer durant la inauguració de l'exposició, el dia 7 de setembre a les 19 h. a l’Equipament
de Promoció Econòmica i Cultural.

2 Exposició: Les obres presentades seran exposades als comerços de Caldes d’Estrac.

2 Premis:

1r premi

2n premi

3r premi

Premi al millor autor local

Cada concursant només pot optar a un sol premi

2 Aclariments: es conservaran acuradament totes les obres que es rebin. Es declina, però, tota responsabilitat
pels danys fortuïts que puguin patir.

En cas de manca d'espai, l'organització es reserva el dret d'exposar una selecció de les obres presentades.

Les obres premiades quedaran en propietat de l'organització, que es reserva el dret d'ús i reproducció.

Qualsevol imprevist serà resolt pels organitzadors.

El fet participar al concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases.

Agraïm la col·laboració dels comerços de Caldes d’Estrac

 El tema del proper concurs de fotografia, Santa Llúcia 2007, serà el de Diables i Correfoc

I CONCURS DE FOTOGRAFIA
ALS COMERÇOS

FESTA MAJOR 2007
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Les recomanacions del mes de Can Milans

El Laberinto del Fauno / Guillermo del
Toro

Ambientada a l’Espanya de 1944, durant el cinquè
any de pau, narra el viatge d’Ofèlia (Ivana
Baquero) una nena de 13 anys que juntament
amb la seva mare, Carmen (Ariadna Gil)
convalescent a causa del seu avançat estat de
gestació, es traslladen a un poble en el que es
troba destacat Vidal (Sergi López) un cruel capità
de l’exèrcit franquista i nou marit de Carmen per
al qual Ofèlia no sent cap afecte. La missió de
Vidal és acabar amb els darrers vestigis de
resistència republicana. També per allà es troba
el molí on Vidal hi té el centre d’operacions i on
espera Mercedes (Maribel Verdú), una jove al
membre del servei, i el metge (Álex Angulo) que
s’encarregarà de l’estat de salut de Carmen. Una
nit Ofèlia descobreix les runes d’un laberint on
es trobarà un faune (Doug Jones) una fascinant
criatura que li farà una increïble revelació.

MÚSICA

Aguantando el tirón / La excepción

Les cançons del segon disc de La Excepción són
variades i originals on demostra de forma contínua
la importància de la amistat al llarg del disc en
temes com Aguantando el tirón o Sin escaleras era
mi Escuela. El toc fresc i alegre el posen els temes
com Jambo Loco i El Besolla on rememoren els
anys viscuts amb el futbol sala. Les cançons amb
el component de la Peñita al Kompás, són on
destaca el flamenc tot barrejat amb el seu
característic rap.

Clavell Morenet / La Troba Kung-fu

La Troba Kung-Fu, el grup que fa poc més d’un
any va néixer de la mà de Joan Garriga,
acordionista de Dusminguet, amb la voluntat
de donar sortida a les noves composicions de
rumba catalana d’aquest músic després de la
dissolució del grup de la Garriga. Clavell morenet
recull les cançons que es van anar penjant de
forma gratuïta al seu web entre les quals destaca
Calor, calor o el tema homònim del disc. A més,
disposa d’un llibre on mostra tota la informació
que aporten les cançons (lletres, històries,
personatges...) que permet transmetre de forma
immediata les idees que ningú s’atreveix a
etiquetar o definir amb precisió reivindicant el
seu caràcter efímer i viu.

NOVEL·LA

El castillo blanco / Orhnan Pamuk

Un savi turc, desitjós de conèixer els avenços
científics d’Occident, compra a un jove científic
venecià que ha estat capturat a les costes
mediterrànies i està sent venut en el mercat
d’Istanbul. La gran semblança física entre l’amo
i l’esclau els permet posar els seus molts talents
i ingenis al servei del sultà. Ambientada en la
Turquia del segle XVII, se’ns mostra una  novel·la
apassionant i intel·ligent sobre el pols entre la
tradició i modernitat i el destí del intel·lectual a
través de la relació que sorgeix entre els dos
personatges.

El caníbal  / Isabel-Clara Simó

Qui posa els límits del que es pot fer per amor?
El Blai era un noi ensopit i no gaire espavilat,
però havia nascut amb la bona estrella de trobar
l’indret on encaixa l’ànima. Després de deixar
els estudis va començar a treballar a l’escorxador,
però aquell ofici no feia per ell, no li agradava.
Després de tres anys comença a treballar al bar
“La Cantonada” ajudant a la cuina, i a poc a poc
deixa de ser un noi que té traça per la cuina per
convertir-se en un cuiner cotitzat al restaurant
“La Sargantana d’or”. Tot i això, la seva vida és
grisa i ensopida, fins que coneix la Rosario, una
prostituta colombiana, de qui s’enamora
perdudament. Mai no havia estimat cap dona,
ni imaginava què era un sentiment com aquest.
Però el destí els juga una mala passada.
El caníbal és una gran història d’amor. Fins a
on es pot arribar per no separar-se de la persona
que estimes?

INFANTIL

Música: descobrir horitzons musicals /
Brain Baby

A la Maisy i als seus amics els hi encanta l’estiu,
sobretot, quan juguen a la sorra de la platja o
quan fan volts amb els seus patins de rodes.
Acompanya a la Maisy, la Tula, en Rodrigo, la Flor
i a en Pepo i passa-t’ho molt bé i diverteix-te sota
el sol.

A l’escola  / Bénédicte Guettier

Un llibre per als més petits on se’ls hi explica
alguns dels diferents personatges que es poden
trobar quan vagin a l’escola. Així es poden trobar
a la Pilar que juga amb la corda de saltar, en
Gaspar, el gandulàs de classe que no para de
xerrar o en Magí que sempre aprofita per dormir.
Petits personatges als que els hi pots posar cara
tu mateix.

CINEMA

Diamantes de Sangre / Edward Zwick

Amb el caos i la guerra civil que als anys 90 va
patir Serra Lleona com a teló de fons, Diamantes
de sangre és la història de Danny Archer (Leonardo
DiCaprio), un ex mercenari sudafricà i Solomon
Vandy (Djimon Hounsou), un pescador de Mende.
Ambdós són africans però les seves històries i
circumstàncies són completament diferents. El
destí els uneix a la recerca conjunta per a recuperar
un diamant rosa, poc comú, que pot transformar
les seves vides. Mentre es troba a la presó per
contraban, Archer s’assabenta que Solomon, el
qual va ser separat de la seva família i obligat a
treballar en les mines de diamants, ha trobat i
amagat una extraordinària pedra sense polir. Amb
l’ajuda d’una periodista americana emprenen el
seu viatge pel territori rebel per trobar el diamant
que podria salvar la família de Solomon.
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