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en portada

de l’alcalde

Ja ha passat l’alegria de la Festa Major. Independentment de
que cadascú en faci el seu propi i personal balanç, considero
que el conjunt dels actes i de la participació dels veïns i veïnes
ha estat més que notable. Ha estat un èxit.

És veritat que la programació ja estava feta des de feia mesos i
que en conjunt, estava bé. Hi ha hagut poc temps per fer canvis,
però tal vegada em permeto citar-ne dos. Un de positiu, com és
el fet de traslladar alguns actes nocturns al parc Maragall i un
de negatiu, com va ser l’ofrena de les entitats el dia de la Diada
que, en un intent de que fos unitari, en realitat va esdevenir un
embolic que no es tornarà a repetir. He demanat disculpes als
presidents de dites entitats i avui, aquí, ho faig al conjunt de
caldencs i caldenques.

Dit això, sí que vull destacar que en altres qüestions la normalitat
torna a imperar. El poble ha deixat enrera l’excitació de l’estiu i
es disposa a travessar la tardor amb la sensació de que queden
moltes coses per fer.

En el camp polític, desgraciadament es tornen a repetir episodis
que probablement ja s’haurien d’haver superat, com són els de
l’oposició sistemàtica i gens racional del PSC a tot allò que
proposa el nou govern municipal sorgit de la voluntat majoritària
dels ciutadans. És la tàctica del no perquè no, i ja està. Res més!

Poso un exemple paradigmàtic que quasi podria resultar graciós
si no fos perquè es tracta d’afers seriosos. Al ple del mes de
juliol hi vàrem portar a aprovar els comptes de l’any 2006, perquè
estaven enllestits i perquè és obligatori fer-ho. Oi que ningú pot
esperar-se que el PSC no votés a favor del seus propis comptes?,
doncs sí, ho van fer. Es van abstenir. Dels seus propis comptes!!

Després de la festa, torna la normalitat

La Generalitat accepta la paralització del Pla de les escoles
L’Ajuntament no vol que es faci el túnel per sota el pati de l’escola

La Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat ha respòs afirmativament a finals de setembre, a l’escrit que a meitats
de juliol li va adreçar l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó, i ha acceptat la paralització de la tramitació administrativa i urbanística
del “Pla de les escoles” fins no s’arbitri una proposta alternativa a la que fins ara constava a l’expedient.

El motiu d’aquesta aturada es deu a que el nou govern municipal considera incompatible l’existència d’una escola pública i
d’un carrer principal, amb túnel per sota el pati, que la travessi. Així ho va fer saber als promotors del Pla i també a la
Generalitat, primer amb un escrit i després en el decurs de diverses reunions que han mantingut els serveis tècnics respectius.

En vista aquest plantejament –innegociable per altra banda, segons afirma l’alcalde Joaquim Arnó–, les tres parts implicades
–promotors, Ajuntament i Generalitat– estan treballant de manera conjunta i coordinada per trobar una solució alternativa
que respecti els drets d’uns i també la seguretat dels altres.

Segons diu l’alcalde, només hi ha dues hipòtesi bàsiques de treball: una, si l’escola es manté en la seva ubicació actual, el
traçat del carrer haurà de ser un altre, per molt que això signifiqui una disminució dels beneficis dels promotors i, dues, si
el Departament d’Ensenyament accepta fer una escola nova en un altre indret de Caldes, l’Ajuntament no posarà cap problema
i donarà per bona la solució actual.

En aquest sentit, Arnó ha estat molt taxatiu: “Escola i túnel són incompatibles. Estem treballant tots per trobar una solució
satisfactòria per a tothom i estic segur que en els propers mesos la trobarem. De moment, el que està molt clar, és que si l’escola de
Caldes es manté en el mateix lloc d’ara, el túnel per sota el pati no es farà”.

Em pregunto, si ni ells hi voten a favor que són els qui els van
fer, gestionar i quadrar, qui hi ha de votar? La resposta: nosaltres,
CiU, el govern municipal. Nosaltres vàrem votar a favor, no
perquè penséssim que estan bé, sinó per responsabilitat
institucional i per permetre el correcte funcionament de
l’Ajuntament.

Un altre exemple: els vàrem proposar de compartir alguns
nomenaments a òrgans externs. Ens van dir que s’ho pensarien.
Ara ens han dit que no, que no volen. Curiosa manera aquesta
de treballar per Caldes...

Finalment una dada que crec resulta definitiva. Des de que hi ha
el nou govern, els regidors del PSC passen per l’Ajuntament i
consulten tota la documentació que consideren necessària sense
cap mena de trava. Fan allò que durant anys i panys ens van
negar sistemàticament. Vàrem dir que no els tractaríem com ells
van fer i ho estem complint.  Als regidors del PSC no els caldrà
arribar fins al Síndic de Greuges o el Tribunal Constitucional per
a poder exercir els drets que els corresponen, com a representants
del poble que també són.

Això sí, malgrat la nostra actitud, continuen al marge de qualsevol
iniciativa i es resisteixen a retornar a l’Ajuntament tota aquella
documentació que il·lícitament es varen emportar amb l’excusa de
disposar d’una “còpia”, sense recordar-se però de deixar “l’original”.

Malauradament, també en aquesta manera de procedir de
l’oposició, ha tornat la normalitat.

Joaquim Arnó

Alcalde de Caldes d’Estrac
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La veritable situació
de la comptabilitat
municipal

En relació a la nota de premsa que s’ha publicat en alguns mitjans
i també en el butlletí “Opinions” del PSC, però especialment per
a que tots els ciutadans i ciutadanes de Caldes coneguin amb més
detall la veritable situació de les finances municipals després de
la gestió del govern del PSC, a continuació, exposem algunes
consideracions que tot i no ser exhaustives, sí que són il·lustratives
de les conclusions definitives a les que s’està arribant un cop es
van coneixent els aspectes i detalls que revela l’auditoria de comptes
que està executant l’empresa Faura i Casas –contractada pel govern
anterior a principis d’any, precisament amb aquest objectiu.

Una.- Parlar de “bona situació” perquè la tresoreria aparentment
és bona, és una fal·làcia. La xifra que ha fet córrer el PSC i que
efectivament és certa diu que a 15 de juny de 2007 hi havia en
caixa 592.569,16 euros.  El que no diu, però, és que d’aquesta
quantitat, 164.114,60 euros corresponen a un dipòsit intocable on
hi ha tots els avals que deixen els particulars quan han de fer obres
o emprendre procediments legals, ni tampoc diu que només dos
dies després es va signar la nòmina del personal corresponent al
mes de juny –paga doble– per un total de 177.441,44 euros.

Dues.- El que importa de veritat és el que queda per pagar i el que
encara s’ha de cobrar. Efectivament, tothom sap que aquesta és
la manera com es pot jutjar de veritat si la salut econòmica d’una
administració (i també d’un particular, per què no) és bona o no.
Sabent el que efectivament s’ha cobrat i pagat, i també el que
queda per realitzar. És aquí on les afirmacions tan triomfalistes
dels anteriors governants comencen a perdre tota la seva consis-
tència, perquè les xifres i els exemples trobats fins ara són demo-
lidors.

Tres.- Les primeres dades de l’empresa auditora són molt eloqüents.
Aplicant a les previsions del pressupost les mateixes despeses
ordinàries d’anys anteriors fins a finals d’any, només en el capítol
2, que fa referència a la “compra de béns i serveis” ja es produeix
un dèficit de 94.300 euros. Convé explicar que quan parlem de
despeses ordinàries ens referim a les fixes que sempre hi són:
aigua, electricitat, subministraments, empreses contractades que
fan treballs específics, etc., o sigui, “despeses obligatòries”.

Quatre.- Només a tall d’exemple, citarem la previsió d’un dèficit
de 18.000 euros en material bàsic per a la feina de la brigada,
19.000 euros en subministraments imprescindibles i 23.000 euros
en despeses de neteja i manteniment d’instal·lacions. En els tres
casos, a data 16 de juny, ja s’havia gastat quasi el 70% del total
de la previsió, quan encara queden pendents de comptabilitzar
totes les despeses ordinàries fins a finals d’any i les extraordinàries
que tradicionalment es generen durant els mesos d’estiu. Segura-
ment algunes de les actuacions i despeses fetes a corre-cuita
abans de les eleccions, expliquen el perquè d’aquesta increïble
situació.

Cinc.- Resulta especialment significativa, per emblemàtica, la
situació comptable de la partida destinada a despeses de submi-
nistrament elèctric que preveu 77.000 euros l’any i de la qual ja
se’n havien gastat més de 55.000 a meitats de juny... És clar que
en aquest cas, una explicació pot ser la factura desorbitada de

Els comptes: clars i sense manipular

20.000 euros de consum elèctric del poliesportiu. Una factura,
per cert, que no toca pagar a l’Ajuntament i que a més, ara, fetes
les comprovacions per part del nou govern, Enher ha confirmat
que es tracta d’un error...

Sis.- Menció a part mereix el capítol de publicacions i propaganda
que comptava amb un pressupost de 36.000 euros per tot l’any
i que en només 5 mesos i mig ja se n’havien gastat i pagat més
de 42.600, en un desmesurat interès electoralista de les darreres
setmanes del seu mandat. Això sense comptar el cost del DVD,
ni l’actualització de la pàgina web que ara no serveix per a res,
que es van comptabilitzar en altres partides...

Set.- També resulta “curiós” el fet de que fins ara algunes de les
despeses més importants del capítol dedicat a festes i actes
populars es pagaven sense el corresponent IVA. Això s’ha modificat
a l’alça, en un 16%, per raons òbvies, però a efectes pressupostaris
ha significat esgotament de la partida corresponent, ja que tal
despesa no estava contemplada.

Vuit.- En les darreres setmanes i mesos també hem escoltat per
boca dels principals dirigents del PSC de Caldes elogis desmesurats
cap a la seva capacitat de gestió, en base als “romanents de
tresoreria” d’anys anteriors que, segons ells, provenen de la seva
“bona” capacitat per aconseguir subvencions d’altres organismes
que permeten estalviar recursos propis  (romanent de tresoreria,
per entendre’ns, són els diners “sobrants” de pressupostos anteriors).
Doncs bé, ni això és cert.

Nou.- La documentació que hi ha a l’Ajuntament demostra que,
efectivament, enguany hi havia 210.030 euros de “romanent”
provinents no pas de subvencions, sinó de feines i activitats no
fetes, que no és el mateix, com poden ser els ajuts en beques,
subvencions a entitats, activitats culturals i altres. Resulta molt
evident que si es diu que es farà determina actuació i després no
es fa, els diners que no es gasten queden de “romanent” per l’any
que ve. Doncs bé, d’aquesta xifra, a 15 de juny, només quedaven
42.000 euros per acabar de passar l’exercici i mirar de cobrir tots
els dèficits anteriors, la resta, fins els 210.000, també van ser
gastats “ràpidament” durant les setmanes anteriors a les eleccions.

Deu.- Si a aquesta quantitat d’activitats no fetes, hi afegim l’“altre
romanent” és a dir, el de les inversions pressupostades i no
executades durant els darrers 4 anys, l’evidència de la ineficàcia
de l’anterior govern resulta aclaparadora: magatzem brigada
(427.000 euros),  aparcament entrada Caldes (42.000) i nou accés
N-II (206.000), mercat municipal (420.000), mur carretera St.
Vicenç (60.000), etc.

Onze.- També és preocupant el destí que tindran els 102.000 euros
de subvencions de la Diputació de Barcelona consignats al pres-
supost de 2007, tenint en compte que 49.288 ja han estat concedits
però que la resta, 52.712 euros, ni tan sols havien estat demanats,
malgrat haver  efectuat la despesa que tenen assignada.

Dotze.- Hi ha encara més xifres, però no cal explicar-les ara aquí.
Ja seran objecte d’estudi en la Comissió de Comptes de l’Ajuntament
en el moment que es sotmetin a la seva valoració i també de la
Sindicatura de Comptes, òrgan suprem de control pressupostari
i econòmic del ens locals de Catalunya, a qui serà tramesa també
tota la documentació.

Tretze i última .- Això no és tot. Prometem a tots els caldencs i
caldenques la publicació del resultat final de l’auditoria un cop
hagi estat enllestida i després que s’hagi discutit i aprovat en els
òrgans competents de l’Ajuntament. També, la demanda
d’assumpció de responsabilitats si es dóna el cas. Lamentablement
tot apunta que les xifres no seran, ni de bon tros, tan bones com
alguns han volgut fer creure a còpia de manipular la informació.

Caldes d’Estrac, setembre-octubre de 2007
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Els aiguats van ser els responsables dels
esmentats talls del subministrament en
determinats punts de la xarxa de
l’enllumenat, que en alguns sectors es
troba en estat precari. L’informe presentat
per l’empresa MIATEC –concessionària i
responsable del servei i dels seu mante-
niment–, a requeriment de l’Ajuntament,
explica que “des de fa uns quinze dies es
venen produint apagades esporàdiques i
aleatòries en aquests sectors i que de la revisió
de les línies i caixes de registre dels punt de
llum es comprova que el seu estat en molts
llocs és deficient i que tenen aigua de pluja
filtrada a través dels tubs de canalització
dels cables”.

Aquest document, que adjunta un ampli
mostrari de fotografies, també detecta que
“altres caixes tenen fusibles en molt mal estat

Les pluges de l’agost evidencien el
mal estat de la xarxa d’enllumenat
públic
Les pluges que van caure entre el 20 i el 26 d’agost van ocasionar alguns talls
intermitents de llum en alguns sectors de Caldes com el Camí Nou, la Baixada de
l’Església, la Riera i els carrers Major i de la Mercè. L’Ajuntament de Caldes va
requerir a MIATEC, l’empresa concessionària i responsable del servei i del seu
manteniment, un informe sobre la situació del servei d’enllumenat públic del municipi.
El document establia que la xarxa es trobava en un estat deficient.  La situació de
l’enllumenat s’ha agreujat durant el temps en què no s’ha procedit a cap mena de
renovació ni manteniment, malgrat que un estudi del 2004 establia quins punts i
quines connexions s’havien de canviar amb urgència. pel mal estat general de la xarxa

d’enllumenat, que pateix un dèficit
d’inversió des de fa anys.

En aquest sentit, l’any 2004, l’Ajuntament
de Caldes, amb la col·laboració de la Dipu-
tació de Barcelona, va enllestir un “Estudi
d’avaluació d’inversions en l’enllumenat
públic” amb l’objectiu d’establir un pla de
renovació del material, de les instal·lacions
i de les connexions que permetés resoldre
els problemes que generaven i generen
avaries continuades i millorés l’eficiència
energètica i lumínica del conjunt de la
xarxa. El Pla feia un diagnòstic de tota la
xarxa i de tots els punts de llum, un per
un, especificant si estaven en estat correcte,
aprofitable, fora de normativa, obsolet o
inexistent, establint a continuació un pla
d’inversió a 10 anys vista amb anualitats
perfectament assumibles per l’Ajuntament,
prioritzant les actuacions que garantissin
la seguretat i el bon funcionament de la
xarxa.

Segons aquest Pla, la inversió prioritària
pels anys 2005 i 2006 era la de canviar
punts de llum, suport i canalitzacions del
sector de la Riera (que inclou els carrers
Major, Mercè, Camí Nou i Baixada Església)
 que eren –i són- els que estan en pitjor
estat. Pel 2007, la previsió es fixava en
determinats punts de St. Pere Abanto,
Carretera St. Vicenç, Passatge St. Pere, i el
sector d’El Molí.  El pressupost contemplat
era de dues anualitats de  32.782 euros pel
2005 i 2006, i de 43.303 euros pel 2007.

Res d’això s’ha fet. Des de la data de fina-
lització de l’estudi anterior hi ha constància
escrita i documentada de la necessitat
imperiosa de renovar material i connexions
de l’enllumenat públic per evitar problemes
de seguretat i també per impedir que es
produeixin avaries com les d’aquest estiu
passat, però durant els darrers anys no s’hi
ha gastat ni un euro. Ara caldrà recuperar
la inversió no feta i dur a terme en menys
temps, allò que no està pendent, si no es
vol que es reprodueixin els problemes.

i connexions fetes sense cap tipus de protecció,
amb els cables pelats i gairebé cremats, amb
el conseqüent perill d’accident que això repre-
senta. També, alguns punt de llum tenen els
borns rovellats i en molt mal estat”.

Segons l’empresa concessionària, per a
resoldre l’avaria es va haver de procedir a
sanejar les connexions a les caixes, es van
canviar borns, regletes i fusibles i es va
procedir a l’encesa manual de l’enllumenat,
però poc després es va tornar a apagar.
Durant dos dies es van anar fent noves
revisions i successives reparacions per
aconseguir aïllar el focus de l’avaria, fins
que la nit del divendres 24, va quedar res-
tablerta la situació i l’enllumenat va tornar
a funcionar correctament.

Després d’aquestes incidències, el govern
municipal ha mostrat la seva preocupació

Aquest és l’estat lamentable en què es troben les instal·lacions....
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El passat 29 de setembre a l’Ajuntament de Sant Vicenç del Montalt es van reunir
novament els alcaldes de Les 3 viles, Miquel Àngel Martínez de Sant Vicenç, Bernat
Graupera de Llavaneres i Joaquim Arnó de Caldes. En finalitzar la trobada, que va
discórrer en un ambient de franca cordialitat, van fer públic un comunicat de premsa
que bàsicament deia que:

Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac i Sant Andreu de Llavaneres han iniciat un
projecte de participació per potenciar les relacions de mancomunació, cooperació i
treball que els permeti impulsar projectes comuns.  Medi ambient, turisme, promoció
econòmica, educació, cultura o seguretat ciutadana seran alguns dels àmbits que
prendran protagonisme en aquesta coalició d’interessos entre les tres poblacions.

Una de les prioritats dels respectius governs de Les 3 viles és trobar solucions i donar
resposta a les demandes i problemes reals de la ciutadania, i afrontar els diversos reptes
que tenen plantejats el tres municipis. En aquest sentit, la reunió d’avui ha servit per
començar a definir i fixar les línies de treball que se seguiran en aquesta nova etapa.

La decisió de mancomunar serveis neix de la convicció, compartida pels tres batlles,
que els ajuntaments petits necessiten agrupar-se perquè això els dóna possibilitats
d’ampliar i millorar serveis, i sobretot crear-ne de nous. El repte és, per tant, sumar
voluntats i recursos per promoure la mancomunació d’aquest serveis i abaratir costos.
En aquest sentit, l’acord servirà per negociar amb les empreses adjudicatàries de serveis
municipals, com ara de recollida de brossa o de neteja de les dependències municipals,
una millora del preu i del servei.

En acabar la trobada, els tres batlles van mostrar satisfacció per aquesta nova etapa
que comença i van explicar que “la mancomunació de serveis s’albira com una necessitat
que molts ajuntaments han de començar a plantejar-se per tal de gestionar millor els serveis”.
Els tres alcaldes van coincidir a valorar que per tirar endavant aquest projecte “cal una
gran voluntat i capacitat de pacte, la qual cosa és absolutament imprescindible per planificar
serveis de qualitat per a cada moment i cada necessitat”.

Els tres ajuntaments ja han col·laborat en iniciatives anteriors com la posada en marxa
de la deixalleria mancomunada, que és previst que entri en funcionament el proper
2008; el projecte turístic de Les 3 viles; o més recentment el compromís arrencat a la
Generalitat per tirar endavant la construcció d’un nou institut per a Sant Vicenç, que
acollirà alumnes de Sant Vicenç i Caldes; fet que, d’altra banda, facilitarà la descongestió
de l’IES de Llavaneres.

Els alcaldes de Les 3 viles aposten per un
futur conjunt i la mancomunació de serveis

Fotografia cedida pel Departament de Premsa de l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt

La reestructuració afecta a l’àrea administrativa de l’Ajuntament i, especialment, les
àrees de Serveis Territorials i Secretaria-Intervenció. Segons ha explicat l’alcalde, Joaquim
Arnó (CiU), també s’ha intensificat la dedicació i competència dels regidors delegats
d’àrea que assumiran a partir d’ara les que fins ara desenvolupava el gerent.

Des del passat 1 d’octubre, Antoni Sànchez, que ocupava el càrrec de gerent de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va deixar el seu lloc de treball per marxar a un altre
consistori. La seva plaça, considerada dins l’organigrama municipal i la plantilla de
personal, és de càrrec de confiança, i per tant, el seu nomenament o cessament només
es basa en criteris polítics. De fet, va ser el govern presidit per Joan Rangel (PSC) qui
l’any 1998 va crear aquest càrrec dins l’administració municipal. Després de les eleccions
municipals del passat mes de maig, a conseqüència de les quals es va produir el canvi
de govern a Caldes d’Estrac, el gerent va posar el seu càrrec a disposició del nou alcalde,
Joaquim Arnó,  que va ratificar-lo en el seu lloc de treball.

L’alcalde ha destacat del gerent la seva professionalitat en la gestió, el seu talant atent
i dialogant i li ha desitjat molta sort en la seva nova destinació.

L’Ajuntament
reestructurarà
l’àrea
administrativa
després de la
marxa del gerent

L’equip de govern ha decidit no cobrir la plaça vacant des del passat 1 d’octubre
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NOVEMBRE
Novembre dia a dia

Durant el mes de
novembre

IX JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA
MONGETA DEL GANXET

Del 16 de novembre al 16 de desembre
Consulteu restaurants i menús.
Organitza: Associació de Restauradors i
Hostalers de Caldes d’Estrac

VIII JORNADES DEL BOLET

17 i 18 de novembre
Consulteu programa específic.
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac,
entitats locals i veïns i veïnes de Caldes

VIII TROBADA DE CREADORS LOCALS

Del 24 de novembre al 2 de desembre
Per a més informació: Equipament de
Promoció Econòmica i Cultural. Riera 5-9
(entrada per Camí Ral) de dilluns a divendres
de 9 a 14:30 i dimecres de 17:30 a 20 h.
Tel. 93 791 05 88.

XVI TALLER DE BONSAIS

D’octubre a juny
Inici  del taller : 3 d’octubre
Horari: dimecres de 20 a 22 h
Per a més informació: Tel. 93 791 36 96
(Aurèlia) i 616 239 018 (Joan  Puig)
Organitza: Amics del Bonsai

ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES DE CALDES
D’ESTRAC “ELS GRAMANETS”

Classes totes les tardes excepte els dimarts.
Per a més informació. Tel 93 791 00 42
(Assumpta Arnó)
Organitza: Associació de Puntaires de Caldes
d’Estrac “Els Gramanets”

FUNDACIÓ PALAU

EXPOSICIÓ: “Joan Ponç- J.V. Foix La pell de
la pell”
Del 23 de setembre al 25 de novembre
Horari: de dimarts a dissabte de 10:30 a 14
h i de 16 a 19 h. Diumenges i festius de 10:30
a 14 h.
Lloc: Fundació Palau
Organitza: Fundació Palau

PETANCA. TORNEIG SOCIAL DE
MATRIMONI O DUPLETES MIXTOS

Del 23 de setembre al 4 de novembre.
Quota indicativa. Diumenges i festius al
matí.
Tots els dissabtes melés a les tardes
Organitza: Club de Petanca de Caldes
d’Estrac

CALDETES RÀDIO

El Magazín 92.3 FM
Dissabtes a les 12 h i dimecres a les 19 h.
A punt de petar 92.3 FM
Dijous de 19 a 21 h

Podeu demanar cançons i dedicar-les a través
del 93 791 36 06

Dissabte 3 de novembre
A les 17:30 h al local de l’Agrupació
CELEBRACIÓ DE LA CASTANYADA A
L’AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 11 de novembre
D’11 a 14 h  a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE
PLAQUES DE CAVA
Organitza: Arrels Cultural

Diumenge 18 de novembre
PETANCA. DINAR DE GERMANOR
Lliurament de premis a tots els participants
del Torneig de matrimonis o dupletes
mixtes.
Organitza:Club de Petanca Caldes d’Estrac

Durant el matí
TAST POPULAR DE BOLETS, FIRA
D’ALIMENTACIÓ I ARTESANIA, TALLERS
INFANTILS,
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac,
entitats locals i veïns i veïnes de Caldes

Són notícia:

n Proximitat de la tercera fase de repartiment d’aliments per part de Creu Roja i Serveis
Socials
n Es reprèn de nou el Taller de la memòria, nivell II, iniciat abans de les vacances d’estiu
n S’obren a Serveis Socials les inscripcions al taller de “Fer-se gran en positiu” a càrrec
de Francesc Fosses que es farà a la Biblioteca de Caldes entre el 5 de novembre i el 7
de desembre els dimarts i divendres de 10 a 12h
 

Properes xerrades:

31 d’octubre, a les 17:30h, al Casal d’Avis: Serveis socials municipals i l’atenció a la gent
gran i a les seves famílies
A càrrec de: Treballadora Social i Treballadora Familiar de l’Equip de Serveis Socials de
Caldes d’Estrac
22 de novembre: Estimar-se, art difícil i necessari
11 de desembre: Vincles afectius, cuidar-se dels amors que maten
Ambdues darreres xerrades a càrrec de Ramon Buscallà. Al Casal d’Avis a les 17:30h

Dijous 22 de novembre
A les 17:30 h al local de l’Agrupació de
Pensionistes
XERRADA “Estimar-se: art difícil i
necessari” a càrrec de Ramon Buscallà
Organitza: Serveis Socials amb la
col·laboració de l’Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat

Divendres 23 de novembre
a les 18:30h a la Biblioteca
HORA DEL CONTE
“Contes Dalí Babà”
A càrrec d’Ada Cusidó

Dissabte 24 de novembre
A les 12 h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
INAUGURACIÓ DE LA VIII TROBADA DE
CREADORS LOCALS
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Diumenge 25 de novembre
EXCURSIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE
PENSIONISTES
Lloc a determinar
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Divendres 30 de novembre
A les 19 h a la Fundació Palau
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “Joan
Miró, metàfora de l’objecte”
Organitza: Fundació Palau
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Acords del ple ordinari de 30 de juliol de 2007
n Aprovació compte de recaptació 2006

Votació : Sí 6 (CiU) – Abs 5 (PSC)

S’aprova el compte de la gestió recaptatòria de 2006,
presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona que en té les competències
delegades per l’Ajuntament, amb total pendent de cobrament
a 31 de desembre de 2006 de 181.225,39 euros.

n Aprovació compte de gestió de multes 2006

Votació: Sí 6 (CiU) – Abs 5 (PSC)

S’aprova el compte de la gestió de multes per infraccions
de circulació, exercici de 2006, presentat pel mateix
Organisme amb un total pendent de cobrament a 31 de
desembre de 2006 de 101.724,64 euros.

n Aprovació delegació facultat recaptatòria de multes de
trànsit

Votació: Sí 6 (CiU) – Abs 5 (PSC)

Es deleguen en l’Organisme de Gestió Tributària les
competències municipals relatives a la gestió i recaptació
de multes de circulació.

n Aprovació inicial modificació reglament d’honors i
distincions

Votació: Sí 6 (CiU) – No 5 (PSC)

S’aproven algunes modificacions a realitzar en el text del
Reglament d’Honors i Distincions de Caldes d’Estrac,
aprovat inicialment per l'Ajuntament en la sessió plenària
del passat 30 de maig.

n Aprovació inicial modificació ordenança circulació

Votació: Sí 6 (CiU) – Abs 5 (PSC)

S’aprova inicialment la modificació de l’article 68 de
l’Ordenança Municipal de Circulació vigent i s’obre un
període d’informació pública de 30 dies per a la presentació
d’al·legacions i reclamacions.

n Calendari festes locals pel 2008: 8 de setembre i 15 de
desembre

Votació: Unanimitat (11, CiU i PSC)

S’acorda ratificar l’acord de la Junta de Govern i s’assenyala
el 8 de setembre i el 15 de desembre, ambdós dilluns, com
els dos dies preceptius de festa local per a l’any 2008.

n Delegació cobrament impostos i taxes a l’OAGT de la
Diputació de Barcelona

Votació: Unanimitat (11, CiU i PSC)

S’acorda delegar a l’Organisme Autònom de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona les facultats de

n Aprovació modificació pressupost municipal 2007

Votació: Sí 6 CiU – No 5 (PSC)

S’aprova la modificació del pressupost municipal de 2007 per
incrementar algunes partides de l’estat de despeses utilitzant el
el romanent de tresoreria per a despeses generals de l’exercici
2006, aplicat a les partides:

Altes

Cap I : Retribucions càrrecs electes.................................   12.000

Cap I : Retribucions altre personal ..................................... 9.600

Cap I : Aportacions Seguretat  Social ................................  7.200

Cap II: Prestació serveis ....................................................  9.000

INV : Compra vehicle policia local ................................... 30.000

Baixes

Romanent tresoreria 2006 ..............................................   37.800

INV  Reparació bé immoble parc Muntanyà .................   30.000

n Aprovació establiment règim dedicació exclusiva regidora
Helena Gallardo Sainz

Votació: Sí 5 (CiU) – No 5 (PSC). Decideix vot alcaldia (H. Gallardo
no vota)

S’aprova que, amb efectes de l’1 d’agost de 2007, la regidora
delegada de l’Àrea d’Atenció Social (Joventut, Infància i Gent
Gran), Helena Gallardo, pugui exercir les seves funcions en
règim de dedicació exclusiva, essent donada d’alta de la Seguretat
Social.

n Aprovació creació plaça personal eventual de confiança

Votació: Sí 5 (CiU) – No 5 (PSC).

S’aprova una plaça de personal eventual de l’ Ajuntament en els
termes següents: coordinador de comunicació, imatge i protocol,
amb dedicació ordinària i una retribució de 27.000 euros anuals.

Acords del ple ordinari de 8 d’octubre de 2007
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos del dret
públic, facultant l’alcalde per a la signatura del conveni
corresponent.

n Aprovació modificació pressupost municipal 2007

Votació: Sí 6 CiU – No 5 (PSC)

Es modifica la previsió d’ingressos i despeses, incorporant la
segona subvenció de la Generalitat per a les obres del mercat
municipal i destinant part  del romanent de crèdit d’anys anteriors,
que servien per pagar dita obra, a despeses de caràcter general
per un valor total de 56.800 euros.
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Recull d’imatges

Fotografies de Joan Cunill i Joan Navarro
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PREMI autor local:

“Paper granellut” de Bartomeu Roig (Caldes d’Estrac)

Fotos premiades del I Concurs de fotografia als comerços

1r PREMI:

“Fatiga” de Jaume Pomà (Caldes d’Estrac)

2n PREMI:

“Mirada trista” de Leandro Ortega (Caldes d’Estrac)

3r PREMI:

“Nit d’estiu” d’Àngel Anadon (Lliçà de Munt)
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En l’informe que ha elaborat  la secció local de la Creu Roja que té cura del servei
de vigilància, prevenció i assistència a la platja de Caldes, es qualifica la temporada
estiuenca com a bona, amb una afluència de banyistes similar a la de l’estiu de 2006
i amb un nivell assistencial força positiu.

En total s’han atès 161 persones i s’han efectuat 3 rescats i 9 evacuacions amb
ambulància. Les mesures preventives realitzades han superat les 1.600 i s’han fet
127 serveis amb cadira amfíbia i 125 ajudes a persones amb disfuncions de mobilitat.

Segons la Creu Roja de Caldes, bona part de les cures que han practicat i de les
queixes que han rebut, han estat motivades pel mal estat de la sortida de la riera al
mar (pedres, ferros, etc.), ja que a diferència de l’any anterior, la presència de meduses
ha disminuït força malgrat els pronòstics contraris de principis de temporada.

Igualment l’informe destaca que en comparació amb les poblacions veïnes, a Caldes
s’ha incrementat notablement el nombre d’usuaris del servei de cadira amfíbia i que
aquest ha estat el quart estiu en què ha estat possible tenir una ambulància a peu
de platja que ha permès realitzar evacuacions de ferits de forma ràpida i eficaç, la
qual cosa ha estat agraïda per víctimes i familiars.

En marxa el
Taller de
memòria per a
la gent gran
El passat 25 de setembre començava el
nivell 2 del Taller de la memòria que
organitza la regidoria de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Caldes. L’actuació
s’adreça a la gent gran i els seus familiars,
i finalitzarà el proper 26 d’octubre.

El Taller de memòria consta de dues
sessions setmanals, els dimarts i els
divendres, de 10 a 12 hores, i té lloc a la
Biblioteca de Caldes d’Estrac.

A banda d’aquesta acció programada
des de Serves Socials, pel mes de no-
vembre se n’ha previst una altra, sota el
títol “Fer-se gran en positiu”. Es tracta
d’un taller que s’impartirà entre el 5 de
novembre i el 7 de desembre –en el ma-
teix horari i ubicació que el Taller de
memòria–.

Aquest torneig, que es juga a tres bandes, ja és tot un clàssic en la relació de Caldes
amb aquest municipi de la Toscana amb qui el nostre poble està agermanat. En el marc
d’aquest acte esportiu, un grup de caldencs i caldenques viatjava fins a Itàlia a mitjans
de setembre per participar en l’esmentat torneig.

La delegació, encapçalada per l’Antoni Sànchez, de l’Associació Esportiva de Caldes,
traslladava al consistori italià la voluntat de continuar organitzant programes, viatges
i intercanvis culturals entre ambdues poblacions. Alhora, s’encarregava a la delegació
caldenca que diposités un ram de flors en el lloc on reposa Andrea Perini, ex-alcalde
de Castelfranco di Sopra, i un dels impulsors de l’agermanament entre Caldes i aquest
poble italià.

El servei de la Creu Roja a la
platja supera amb bona nota la
temporada estiuenca

El Club de Petanca de Caldes participa
en el torneig d’aquest esport a
Castelfranco di Sopra
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Els regidors de Turisme i Promoció
Econòmica de Caldes d’Estrac, Àngel Ru-
siñol, Sant Andreu de Llavaneres, Josep
Molina i Sant Vicenç de Montalt, Amadeu
Clofent, ja han començat a definir les línies
de treball del projecte mancomunat de Les
3 viles, la marca turística creada durant
l'últim any de l'anterior mandat.

En una trobada a Sant Andreu de Llavaneres
es va acordar engegar un seguit
d'actuacions amb la voluntat de tenir el
projecte consolidat l'any 2010. En arribar
a aquest punt s'elaboraria un pla d'actuació
per a l'excel·lència turística de la marca i la
posada en marxa del Sistema Integral de
Qualitat Turística Espanyola en Destinació
(SICTED).

El primer pas serà dotar de contingut el
projecte. Un cop definida la identitat cor-
porativa de Les 3 viles i dels primers paquets
turístics, es comença a treballar en la seva
difusió mitjançant tot un seguit de material

El govern de l’Ajuntament de Caldes ha
esmenat l’increïble error del govern anterior,
que va encarregar un projecte de reparació
del terreny que suporta el tram de la carretera
de St. Vicenç, just per sota la urbanització
“Cap d’Alba”,  quan en realitat el que procedia
i el que havia anunciat que faria, era fer el
projecte de reparació de la zona de més
amunt, que a principis de l’any 2006 va cedir
i que des de llavors es troba en molt mal
estat i en perill de nou enfonsament.

Efectivament, a principis de gener de l’any
passat es va esfondrar una bona part
d’aquest terreny i d’un tram de calçada de
la pròpia carretera, que des de llavors està

L’Ajuntament
arranjarà
l’esllavissada de
la carretera i de
les escales “del
fondo”
El govern del PSC havia encarregat,
per error, un projecte de reparació i
reforç per un altre tram que no ho
necessita

“Les 3 viles”
treballen per
assolir
l’excel·lència
turística a partir
del 2010

per donar a conèixer la marca. En aquest
sentit, s'ha previst l'edició d'un llibre, de
fullets i CD's informatius i d'una guia
gastronòmica.

La trobada amb l'empresariat local tindrà
lloc el mes d'octubre –les gran empreses
com l'Hotel Colon ja hi estan implicats– i pel
2008 es preveu ja començar amb la senyali-
tzació de rutes, la comercialització dels pa-
quets turístics, la creació de noves propostes
amb visites guiades pels tres pobles o la
creació d'oficines d'informació turística.

El 2009 serà l'any de fer el salt a la xarxa
amb la creació d'una pàgina web de Les 3
viles. Amb l'empresariat local ja implicat,
la intenció dels tres ajuntaments és també
la de comptar amb la col·laboració del
sector de tota la província de Barcelona.
Si aquest calendari es compleix, es calcula
que el projecte de Les 3 viles estaria con-
solidat el 2010, quan es començaria la
cursa cap a l'excel·lència.

senyalitzada amb unes baranes protectores
que impedeixen l’accés i el trànsit de vehi-
cles. Dos mesos després, en l’aprovació
del pressupost municipal corresponent, el
govern del PSC va anunciar la inclusió
d’una partida de 60.000 euros per realitzar
el projecte de reparació, atesa l’evident
perillositat de la situació creada, fet aquest
que va merèixer, lògicament,  l’aprovació
de tot l’Ajuntament.

La sorpresa però va venir després, quan a
finals d’any, es va comprovar que el projecte
que s’havia encarregat no corresponia al tram
afectat sinó a un de més avall que, tot i que
es pot considerar interessant de realitzar, en

cap cas mereix la urgència i la necessitat del
tram enfonsat. Malgrat això, el govern no va
voler reconèixer l’error i el va aprovar en
sessió de la Junta de Govern, adduint que
aquest projecte “també era necessari”.

Davant de l’evident contradicció, el resultat
va ser que no es va fer ni l’un ni l’altre. Tot
va quedar pendent fins que aquest passat
mes de juliol, amb l’entrada en acció del
nou govern, s’ha reprès el tema, s’ha en-
carregat el projecte correcte, el que corres-
pon a la part afectada, i ben aviat es proce-
dirà a la seva aprovació, tramitació i execució,
ates que la consignació pressupostària efec-
tivament ja existeix des de l’any passat.
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Una prospecció feta el passat 27 d’agost per l’empresa Serviset-Plagas SL –contractada
per l’Ajuntament- a diferents punts de Caldes d’Estrac certifica, sense marge d’error,
l’existència del mosquit tigre a Caldes.

Durant la prospecció es van recollir diverses mostres de llims i aigua, de punts on a
priori es podia pensar que eren propicis a la presència de les larves d’aquest insecte,
com poden ser alguns embornals, bassals i reixes de clavegueram de la via pública
(Bassiot, carrer Sant Pere, tram final de la Riera, passeigs, Riera, etc.) En tots els punts
es va detectar la presència de larves del mosquit tigre “Aedes albopictus”, en alguns
casos amb una forta concentració, especialment en els més propers a la zona del
Bassiot, que també va donar positiu.

L’Àrea de la Via Pública de l’Ajuntament de Caldes, que va encarregar l’informe perquè
fins a la data, oficialment, no hi havia constància de la presència del mosquit a Caldes
– el govern anterior així ho afirmava públicament i per escrit–  ja està preparant mesures
correctores, així com la posada en marxa d’una campanya informativa exhaustiva entre
els veïns de Caldes, especialment els qui viuen a la zones més properes al Bassiot.

La Generalitat
concedeix un segon
ajut per finançar les
obres del mercat
municipal

La Secretaria de Comerç i Turisme de
la Generalitat de Catalunya ha respòs
favorablement a la petició de
l’Ajuntament de Caldes i li ha concedit
un segon ajut per a la realització de les
obres de reforma del Mercat Municipal.
La subvenció –que ha estat atorgada per
resolució del 6 d’agost– té un import
màxim de 56.211,52 euros, corresponents
al 14% de l’import total de la inversió
pressupostada, que té un cost de
401.510,85 euros.

Aquest segon ajut de 56.000 euros
s’afegeix a un primer que ascendia a uns
290.000 euros i faciliten encara més la
propera execució de les obres, que es
portaran a terme de forma immediata,
un cop s’hagin resolt algunes qüestions
tècniques pendents.

El passat mes d’agost es va celebrar a les
instal·lacions esportives de Sant Vicenç de
Montalt (per raó del tancament del polies-
portiu de Caldes on inicialment s’havia
previst) un curs internacional de Daito Ryu
Aikijujutsu (art marcial d’origen japonès) amb
el mestre Masunori Araki, 6è Dan i director
de l’escola Takuma Kai del Japó.

El curs va ser organitzat per la F.I.N.T.J i
l’Associació Espanyola de Nihon Tai-Jitsu
/ Ju-Jutsu / Kobudo. També va comptar
amb la col·laboració dels ajuntaments de
Sant Vicenç de Montalt i de Caldes
d’Estrac, a més de l’entitat cultural Aikido-
Estrac, que van posar a disposició de
l’organització les instal·lacions esportives
i una excel·lent infraestructura.

Juntament amb el mestre Araki, es va
gaudir de la presència de quatre mestres

Es convoquen els ajuts econòmics per a
l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys

Els ajuts s’adrecen a famílies amb situacions socials i econòmiques desfavorides,
i es poden sol·licitar –mitjançant entrevista– a través de l’Àrea d’Atenció Social,
trucant al telèfon 93 791 00 05.
Aquestes subvencions les convoca el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, que és qui estableix els criteris econòmics per a gaudir-ne. La renda
anual no pot superar els següents màxims:

Famílies de 2 membres 14.778,00 ¤
Famílies de 3 membres 19.407,00 ¤
Famílies de 4 membres 23.020,00 ¤
Famílies de 5 membres   6.123,00 ¤
Famílies de 6 membres 29.120,00 ¤
Famílies de 7 membres 31.953,00 ¤
Famílies de 8 membres 34.767,00 ¤
A partir del 8è membre              +2.791,00 ¤/membre

Confirmada la
presència del
mosquit tigre a
diversos indrets de
Caldes

Èxit de participació i molt alt nivell al
curs internacional d’aikido

destacats de l’escola Daito Ryu i la del
mestre Roland Hernaez, 9è Dan de Nihon
Tai-Jitsu i president – director tècnic de la
Federació Internacional de Nihon Tai-Jitsu
/ Ju-Jutsu / Kobudo (FINTJ).

Al curs van assistir-hi mig centenar de
practicants de diferents estils d’arts mar-
cials (Tai-Jitsu, Judo, Aikido, etc) procedents
de València, Madrid, Andalusia i també de
Catalunya, Itàlia i França que van revisar
les tècniques bàsiques de l’escola Daito
Ryu, especialment les referides a les tècni-
ques contra un atacant o més, amb o sense
armes blanques.

Per tancar el curs, el mestre Araki, junta-
ment amb els altres mestres japonesos i
nacionals, van realitzar una exhibició de
les seves respectives disciplines.
(text facilitat per Aikido-Estrac)
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En aquesta nova legislatura, el nostre grup municipal treballarà
per defensar el projecte de poble amb molta responsabilitat,
tenint el nostre programa com a referent.

Ens toca exercir la tasca de control al govern i ho farem amb
un estil d’oposició constructiu, fidel, ferm i aportant projectes
alternatius amb la nostra visió, com hem fet en els dos primers
plens.

Per això escau parlar de les primeres mesures del nou govern
municipal de CiU, que  evidencien que un altre Caldes és aquí:

- Regidora d’Acció Social amb dedicació exclusiva. Costarà
36.000 euros anuals. Plaça innecessària, tenint els Serveis
Socials coberts amb una assistent social, una treballadora
familiar i una educadora titulades. I a Joventut tres treba-
lladors més. Es podia potenciar el servei ampliant l’horari
a aquestes  especialistes, com va proposar el PSC en el ple
i no reduir-lo. La treballadora familiar en jornada de 15 h.
setmanals, passa a 5 h. Els serveis a domicili els realitzarà
la regidora? CiU proposa atorgar un sou astronòmic a una
regidora que en preguntar-li al ple com desenvoluparia la
seva tasca, va ser incapaç de respondre.

- Coordinador de Comunicació, Imatge i Protocol. 35.000 euros
anuals. Innecessari.

- Dictamen aprovat sobre protocol i cerimonial. Prioritat,
imatge. Tot i la presència del cap de Protocol en la missa
solemne i l’ofrena floral a Lluís Companys, el protocol zero.

El primer ha estat assignar-se un sou i donar un mòbil a cada
regidor.

El que mai havia fet cap ajuntament democràtic a Caldes ho
ha fet ara el nou govern.

En aquest sentit, per justificar-se, amb arguments molt pobres
i basats en la falsedat, i amb maquiavel.lisme, comparen
aquests sous amb càrrec al pressupost municipal, amb el que
cobrava Rosabel Cantenys abans de ser regidora, funcionària
en comissió de serveis i mai per mai en nòmina a l’Ajuntament
de Caldes. Només va percebre d’aquest Ajuntament les dietes
durant els quatre anys que li van correspondre com a càrrec
electe.

Davant d’aquestes mesures i actituds impròpies cal reflexionar
i és imprescindible exigir que els esforços del nou govern vagin
encaminats a sumar i a avançar i no a restar, a tergiversar la
realitat i a donar prioritat a despeses que no són indispensables.

Aquesta reflexió ens porta a preguntar-nos: aquestes mesures
les havien promès durant la campanya electoral ? N’havien
parlat, dels seus sous ? La resposta és No.

Cal reflexionar

Contràriament als qui pensen que el poble s’ha equivocat
no votant-los, des de CiU manifestem el nostre respecte
absolut cap a la voluntat majoritària dels caldencs i caldenques
expressada a les urnes del passat 27 de maig.

Amb modèstia, però amb fermesa, proclamem i exigim
respecte cap al que han decidit els vots dels ciutadans i
ciutadanes. Agraïm, òbviament, als qui ens han votat i
manifestem el nostre respecte cap als qui varen preferir altres
opcions o senzillament no varen votar. No importa. Ara això
ja ha passat. Ara ja no hi ha diferències. Tots som gent de
Caldes i a tots ens devem.

Quan encara ni tan sols havíem començat la nova singladura,
ja s’ha alçat la veu dels qui fins ara governaven, exigint allò
que ells no atorgaven i reclamant allò que mai donaven.
Igualment ja s’han auto-proclamat com a únics defensors
d’algunes qüestions que no són pas de la seva exclusiva
propietat sinó que són patrimoni de tots els caldencs.

No entrarem pas ara en la seva dialèctica. La demagògia és
posa de manifest per si mateixa. Han tingut molts i molts
anys per demostrar com actuen i del que són capaços de fer
des del govern municipal. Ara, les coses han canviat. Caldes
ha apostat pel canvi. La major part dels caldencs ha cregut
que “era possible” fer les coses d’una altra manera i a nosaltres
ens correspon demostrar-ho amb  fets i no només amb
paraules. I estem disposats a fer-ho.

Un poble, un ajuntament, no és patrimoni de ningú. És de
tots. Igualment, l’acció de govern és un fil continu que cada
quatre anys recull el que s’ha fet anteriorment. No serem
nosaltres els qui renegarem del que ja s’ha fet, perquè
òbviament hi ha coses bones. Només faltaria! El que sí diem,
però, és que canviarem aquelles qüestions que no estiguin
bé i en farem de noves. És clar! D’aquesta manera prepararem
el terreny dels qui tard o d’hora ens prendran el relleu. Aquest
és el gran secret de la democràcia.

Com també ho és el de fer-ho comptant amb l’aportació de
tothom, de tots els veïns i veïnes que ho vulguin, fins i tot
d’aquells que ara es troben en la situació en què nosaltres
hem estat durant anys. No els farem passar pel mateix
viacrucis. En aquesta qüestió, també demostrarem que “un
altres Caldes és possible”.

Amics i amigues, un nou Caldes comença a veure la llum.
Una nova manera de fer política, més oberta, més humana,
més transparent, ha pres carta de naturalesa al nostre
Ajuntament i encara que a alguns els pesi, s’acabarà imposant.

Moltes gràcies.

Convertirem en real
allò que era possible
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CINEMA Munich / Steven Spilberg
Al setembre de 1972, un atemptat terrorista
sense precedents fou retransmès en directe per
a 900 milions d’espectadors, presagiant el
començament d’un nou món marcat per la
violència. Va succeir durant la segona setmana
dels Jocs Olímpics d’estiu que es van celebrar
a Munich. Un grup extremista palestí conegut
com Setembre Negre va entrar a la Ciutat
Olímpica, va matar dos membres de l’equip
olímpic israelí i va fer nou ostatges. El tens
enfrontament i la tràgica matança productes del
segrest, van ser retransmesos en directe per tot
el món i van acabar 21 hores més tard. El
protagonista de la història és Avner (Eric Bana)
un jove agent israelí. Un dels seus superiors en
el Mosad, Ephraim (Geoffrey Rush) parla amb
Avner, que segueix dolgut i furiós pel salvatge
atemptat, per proposar-li una missió sense
precedents a la història d’Israel. Es tracta
d’abandonar-ho tot i embarcar-se en la missió
de caçar i matar els onze homes acusats d’haver
planejat la matança de Munich. Avner i el seu
equip accepten i comencen la cerca però a mida
que va passant el temps i compleixen els seus
objectius, es plantegen dubtes sobre qui són
realment els homes que maten, si hi ha
justificació pel que fan, si això acabarà amb el
terror... Tot això crema dins l’equip, al mateix
temps que els fa conscients de que com més
temps duri la caça, més probabilitats hi ha de
convertir-se en preses.

The Queen (La reina) / Stephen Fears
Quan la notícia de la mort de la princesa Diana,
indubtablement la dona més famosa del món,
sacseja l’incrèdul i sorprès públic britànic, la
reina Isabel II (Helen Mirren) es retira rere els
murs del castell de Balmoral amb la seva família,
incapaç de comprendre la resposta del poble
envers la tragèdia. Per Tony Blair (Michael Sheen),
primer ministre tot just elegit, la necessitat del
poble de consol i comprensió dels seus líders
està clara. Quan es desborden les mostres
d’emoció, el primer ministre ha de trobar la
manera de tornar a connectar la monarca amb
els seus súbdits. La pel·lícula es recolza en moltes
entrevistes amb personatges connectats
estretament amb la casa reial i experts en el
tema, per mostrar un retrat íntim i de vegades
humorístic d’una família en crisi i d’un nou
primer ministre en el punt més alt del seu poder,
en un temps extraordinari de dolor públic i privat.

Verges 2007 / Lluís Llach
Lluís Llach va decidir acabar la seva carrera de
40 anys el dia 24 de març a Verges, el seu poble
de naixement, en una carpa amb capacitat per
a cinc mil persones. Tanmateix, davant la gran
demanda per assistir a aquest concert, com ho
demostra que les entrades s’exhaurissin en mitja
hora, Llach va ampliar el comiat amb un segon
concert, el dia anterior, per als habitants de
Verges. Posava el punt final amb totes les seves
facultats, en el punt àlgid de la seva carrera
artística, en un concert d’unes tres hores. El
concert va ser un repàs en una primera part del
seu darrer disc i tot seguit va continuar amb la
recopilació de cançons clàssiques de tota la seva
trajectòria. Finalment el públic va dir adéu a Llach
cantant L’Estaca, Laura i Els  Segadors, mentre ell
marxava de l’escenari caminant entre els
assistents i saludant tothom amb qui es trobava.

Por la boca vive el pez  / Fito y los
Fitipaldis
Por la boca vive el pez és el cinquè disc del grup
Fito y los Fitipaldis i, alhora, el primer d’estudi.
El van treure al mercat al 2006 i en menys de
dues setmanes ja havien venut més de 100.000
còpies. A mitjans de maig de 2007 i després de
34 setmanes d’estar a la llista dels cinquanta
discs més venuts a Espanya, la llista de vendes
ja superava les 240.000. El primer single és el
títol homònim de l’àlbum que, a més a més,
inclou una versió del tema Deltoya, tema de
Extremoduro, en clau de rock & roll, que suposa
una versió molt diferent a l’original.

Mi vida en Al Qaeda: memorias de un
espía occidental  / Omar Nasiri
Per primera vegada se’ns mostra un testimoni
directe i real de la vida d’un membre d’Al Qaeda,
l’organització terrorista més mortífera de la
història. Un retrat curosament detallat de la vida
en els camps d’entrenament d’Afganistan. Per
protegir la seva vida, l’autor s’amaga darrere un
pseudònim. En aquest document extraordinari
s’explica, com si es tractés d’una novel·la de Le
Carré, les experiències que el van portar al
terrorisme, la seva decepció gairebé immediata
i la posterior decisió de convertir-se en un infiltrat
dels serveis secrets europeus en el que acabaria
sent Al Qaeda. Actualment, Omar Nasiri viu
amagat en un país de la Unió Europea.
Mi vida en Al Qaeda és el relat més complet fins
al moment, molt superior a tot el que l’espionatge
occidental havia sabut mai sobre Al Qaeda.

Olivia Kidney: entre dos aguas / Ellen
Potter
No hi ha vida més estranya que la d’Olivia Kidney!
En aquesta nova entrega de la sèrie d’Olivia
Kidney, la protagonista s’allotja en una vella casa
de Nova York propietat del boig, malvat i perillós
Ansel Polver. La seva nova vivenda està inundada
i ha d’esquivar diversos obstacles per navegar
fins al bany. A mitja nit apareixen personatges
d’allò més extravagants. I per si no en tingués
suficient... hi ha fantasmes! Dins aquesta casa
s’amaga un secret: Olivia el pot percebre. Per
què la van invitar a viure en aquest lloc? Vine i
entra al sorprenent món d’Olivia Kidney.
L’entretinguda i divertidíssima sèrie d’Ellen Potter
és l’ona d’aire més fresc que han rebut els joves
lectors des dels últims temps.

Colegas en el bosque / Jill Culton i Roger
Allers
En Boog és un ós domesticat sense habilitats
per a la supervivència que veu com es revoluciona
tot el seu món perfecte quan coneix l’Elliot, un
cèrvol escanyolit que parla molt ràpid. Quan
l’Elliot convenç en Boog perquè abandoni el seu
còmode lloc en el garatge del guardabosc per
provar el sabor de la gran naturalesa, les coses
ràpidament es precipitaran sense control.
Abandonats en el bosc a tan sols tres dies de
l’obertura de la temporada de caça, Boog i Elliot
han d’aclimatar-se sense perdre ni un segon.
Han d’unir les seves forces per aliar-se amb les
criatures del bosc i poder sortir d’allà.

Uki juega al escondite  / Claudia
Bielinsky
És hora de jugar a fet i amagar! Uki vol jugar
però no troba cap lloc lliure. En cada partida de
fet i amagar, Uki descobreix els seus amics en
diversos llocs propers a ell: al menjador, a la
biblioteca, sota els abrics de la tardor, al despatx
de la directora...
1, 2, 3... És hora de començar a buscar!




