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de l’alcalde

La nostra
prioritat són les
persones
Fa poques setmanes hem tingut l’ocasió
d’aprovar el pressupost municipal per
aquest any. Per primera vegada en molt
de temps, la distribució dels recursos
es fa seguint criteris i prioritats diferents
a les que han imperat a Caldes durant
molts anys. L’atenció a les persones i a
les seves necessitats s’ha convertit en
l’eix principal a l’entorn del qual gira tot
el pressupost.

Millorem els serveis tot repartint la feina
de manera diferent i més eficaç,
incrementem les aportacions a les
entitats del poble de manera
significativa, ampliem les àrees de
serveis socials tant en recursos humans
com en materials i destinem diners per
a les inversions més bàsiques que
necessita Caldes.

En total, el pressupost municipal puja
fins a 4,4 milions d’euros, bàsicament
orientats cap a la millora de les
prestacions de l’Ajuntament cap els
ciutadans i ciutadanes de Caldes.

És impossible resumir en un breu espai
de temps tot el que contemplen les xifres
municipals, no obstant, ho anirem fent
en els propers “Portada”, però sobretot
ho anirem executant en les properes
activitats del govern municipal. És la
nostra voluntat que el canvi d’estil i
d’orientació es vagi notant de mica en
mica, no tant per les paraules que es
puguin dir, com per les actuacions que
s’aniran fent.

I de tot el que es faci en donarem
compte. Quan s’acabi l’exercici ens
comprometem a passar comptes, a
explicar el que hem fet i donar detalls
de com hem utilitzat els recursos amb
que, entre tots, ens hem dotat. Ja ho
hem començat a fer en les sessions
públiques informatives i així ho seguirem
fent.

Joaquim Arnó
Alcalde
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Pressupostos 2008

La prioritat del govern de Caldes és l’atenció a les persones

El Ple aprova el pressupost de
4.350.000 euros pel 2008 de marcat
caire social
Amb un import total de 4.350.000 euros, el pressupost general
corporatiu per a l’any 2008 va quedar aprovat per majoria –6
vots a favor de CiU i 5 en contra del PSC– en el Ple celebrat el 31
de març, que també va aprovar –entre altres punts de l’ordre del
dia– la modificació de l’estructura orgànica de l’Ajuntament i la
tramitació per a la creació d’una entitat pública que agilitzi la
gestió municipal.

En la presentació del pressupost general pel 2008 i el seu annex
de plantilla de personal, l’alcalde, Joaquim Arnó (CiU), va explicar
que “s’ha fet una variació substancial de tot el que és el pressupost,

de tota la seva estructura orgànica a fi de poder tenir una millor
gestió directa per part de les regidories, tant dels responsables
polítics com dels tècnics de cada àmbit”. Així, s’han modificat i
redistribuït bona part de les partides pressupostàries existents
i se n’han creat de noves. L’alcalde va manifestar que “la nostra
voluntat ha estat dotar el pressupost d’un caire social, prioritzant
les millores dels equipaments destinats a les persones i millores
per a la gestió dels espais públics. És un pressupost amb caire
de servei, no de contenció”.

El pressupost 2008 és el següent:
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notícies

Pressupostos 2008

El pressupost 2008 també contempla la dedicació exclusiva de
l’alcalde, Joaquim Arnó (a data 1 d’abril de 2008), per la que
percebrà un sou anyal de 33.600 euros distribuïts en 14 pagues.
El portaveu de CiU, Àngel Rusiñol, va explicar -perquè l’alcalde
va absentar-se de la sala en aquest punt de l’ordre del dia- que
“es tracta d’una quantitat que està un 5,65% per sota del mínim
que estableixen les entitats municipalistes”. La proposta es va
aprovar amb la majoria de CiU (6 vots), i el vot en contra dels
5 regidors del PSC. Aquesta mateixa votació es va produir en el
punt que proposava l’increment de les retribucions als regidors,
per la seva assistència als plens (65 euros fins un màxim de 390
euros l’any) i a les Juntes de Govern Local (200 euros fins un

Del  pressupost 2008 en destaca el capítol d’inversions, xifrat en 275.000 ¤, que segons l’alcalde “s’incrementaran amb les
incorporacions dels romanents de crèdit”. Les inversions previstes són les següents:

El Ple del passat 31 de març va aprovar
per majoria –amb els vots a favor de CiU
i en contra del PSC- una moció presentada
per CiU per a exigir a la Generalitat de
Catalunya l’atorgament dels recursos
necessaris per fer front a les necessitats
de Caldes en matèria de serveis socials, i
a l’aplicació de la Llei de Dependència en
concret.

Com ja havia explicat la regidora de Serveis
Socials, Helena Gallardo, en el darrer Ple
(28 de gener de 2008), “tenim la necessitat
d’ampliar l’equip de Serveis Socials per a
fer front a l’aplicació de la nova Llei de
Serveis Socials i la Llei de Dependència”.
Gallardo manifestà que “la Llei de

màxim de 3.600 euros l’any) i als grups polítics municipals (500
euros l’any per a cada regidor).

Creació d’una entitat pública empresarial

A la mateixa sessió plenària es va aprovar pel procediment
d’urgència –amb els vots en contra del PSC– l’inici de la tramitació
“per a la creació d’una entitat pública empresarial que permeti
alleugerir la gestió municipal, una eina de la que ja disposen
molts ajuntaments”. Segons va resumir l’alcalde, Joaquim Arnó,
la nova entitat es destinarà a l’adquisició, tinença, administració
i manteniment de béns mobles i immobles i a l’execució d’obres
en l’àmbit del patrimoni municipal. Aquesta entitat jurídica té
com a finalitat esdevenir un àgil instrument de gestió directa.

Caldes reclama a la Generalitat els
recursos per Serveis Socials

Dependència ens ha acabat de col·lapsar
i per això demanem a la Generalitat que
ens atorgui el que ens pertoca per llei, un
66% de les inversions en l’equip d’atenció
primària i els projectes i programes  de
Serveis Socials”.

El text aprovat en el Ple estableix el reclam
al govern de la Generalitat d’un pla
d’actuació urgent amb ajuntaments i
consells comarcals per dotar-los del suport
necessari per atendre adequadament el
desplegament de la Llei de Dependència,
i proposa al govern català la creació d’un
model català de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones amb
dependència, a més d’instar-lo a la creació

d’una cartera de serveis socials de
Catalunya a través de la qual s’han de
garantir i finançar els recursos en aquesta
matèria, a més d’exigir el compliment dels
terminis previstos en la llei per a evalurar
la situació de dependència i d’elaboració
del Pla Individual d’Atenció (PIA).
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Caldes d’Estrac
rep subvencions de
la Generalitat per
a dos projectes

La Generalitat de Catalunya, a través del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC), ha atorgat a l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac dues subvencions per un
valor global de 536.905 euros per dur a
terme dos projectes pel municipi, la
construcció d’un Centre de Dia i la
remodelació de l’enllumenat públic.
Aquesta útlima actuació, la renovació de
l’enllumenat de Caldes, també ha rebut un
ajut del govern català a través de l’Institut
Català d’Energia (ICAE).

La construcció del futur Centre de Dia té
un pressupost de 1.295.540,46 euros, dels
quals 200.000 euros corresponen a la
subvenció atorgada pel PUOSC, mentre
que els ajuts per a la remodelació de
l’enllumenat públic són de 336,905,97 euros
del PUOSC i 43.957,80 euros de l’ICAE, en
total 380.863,77 euros en subvencions, del
preu total de l’actuació, que és de
2.237.385,17 euros.

Aquestes són dues de les peticions que
l’equip de govern de Caldes havia inclòs
en el PUOSC pel quinquenni 2008-2012,
un dels principals instruments que tenen

els ajuntaments per subvencionar els
projectes a desenvolupar. Una de les
novetats de la convocatòria del PUOSC
2008-2012, que impulsa el Departament
de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya, és
l’ampliació de quatre a cinc anys, amb la
finalitat que aquesta planificació
quinquennal pugui anar deslligada de la
celebració d’eleccions locals.

La resta d’actuacions que el govern de
Caldes havia inclòs en el PUOSC i no han
rebut subvenció, els haurà de realitzar amb
l’execució del pressupost municipal.

La regidora de Joventut de Caldes
ha obert un procés participatiu
adreçat a la joventut de Caldes
d’Estrac per a conèixer les seves
necessitats, inquietuds, propostes,
etc. Amb la seva voluntat d’apostar
per les polítiques locals de joventut,
l’equip de govern té la intenció “de
fer intervenir els joves caldencs en
les activitats i projectes del
municipi”, explica la regidora de
Joventut, Helena Gallardo. Aquesta
fase de participació permetrà
definir, segons Gallardo, “unes
polítiques integrals de joventut
dotades de coherència i contingut”.

Per a participar en aquest procès, el jovent del poble ho pot fer enviant un correu
electrònic a l’adreça dserra@caldetes.cat o bé per telèfon a l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac, 93 791 00 05, de dilluns a divendres en horari de 9:30 a 14h.

L’equip de govern
contracta
assegurances
d’incendis més
econòmiques

Tots els equipaments, edificis i oficines
municipals compten ja amb assegurances
contra incendis, segons va explicar l’alcalde
de Caldes d’estrac, Joaquim Arnó, en el Ple
del passat 31 de març. L’alcalde va explicar
que “per primera vegada en molts anys
comptarem amb aquestes assegurances i
el valor d’aquestes ens l’estalviem del
conjunt d’assegurances que es pagaven
fins ara, que gairebé totes eren un 33%
més cares”. Així, les noves condicions de
les assegurances contra incendis
contractades permeten que aquestes es
paguin de l’estalvi que s’obté de les
assegurances contractades per l’anterior
govern municipal del PSC.

Algunes d’elles començaran de forma
inminent en aquest any 2008, com el mur
de contenció de la carretera de Sant Vicenç
i l’estabilització del talús d’aquesta via, el
condicionament del mur de Can Muntanyà
en la part posterior dels habitatges del
Camí Ral, la rehabilitació de la Casa de
Fusta de Can Muntanyà i les dependències
de la Policia Local.

A més d’aquestes subvencions sol·licitades
a la Generalitat, el govern de Caldes ha
inclòs més actuacions a la Xarxa Barcelona-
Municipis de Qualitat, de la Diputació de
Barcelona, pendents d’atorgament.

El govern municipal vol saber les
inquietuds dels joves caldencs
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La regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament organitza una nova edició del
Casal d’estiu entre el 25 de juny i el 5 de setembre d’enguany (ambdós inclosos).
El Casal obrirà les portes durant les vacances escolars, amb l’objectiu de conciliar
la vida familiar i laboral dels pares i mares caldencs.

El programa del Casal d’estiu el formen un conjunt d’activitats d’educació en el
lleure i en valors i integració  en el nostre entorn més immediat, amb un sentit de
respecte per la diferència i la diversitat i respectant el medi ambient. Entre les
activitats més destacades hi ha els jocs d’interior i exterior, tallers de manualitats,
tallers de música, danses del món, jocs d’aigua, sortides...

El Casal d’Estiu 2008 s’adreça a nens i nenes que han cursat P3, P4 i P5 i ofereix
diferents possibilitats d’inscripció i preus. Així, la mitja jornada té un import de 88,35
euros al mes, mentre que la jornada completa costa 154,62 euros mensuals. També
hi ha la possibilitat de pagar el preu per setmana amb un cost de 44,18 euros, tant
si es tracta de mitja jornada com jornada completa. El servei de menjador, que es
paga a part, costa 33,10 euros per setmana (6,62 euros per dia). A més, la regidoria
d’Infància i Joventut ha establert descomptes del 15%, en cas de segon germà i dels
33% en cas del 3r germà (excepte en el servei de menjador, en ambdós casos).

Les inscripcions són limitades i s’han de realitzar entre el propers 2 i 13 de juny, en
horari de 10 a 13 hores i de 16 a 18 hores, al casal de Joves de l’Ajuntament.  Aquelles
famílies que sol·licitin un ajut econòmic als Serveis Socials municipals ho han de
fer entre el 12 i el 26 de maig. Cal formalitzar les inscripcions al Casal d’estiu amb
la següent documentació:

n fotocòpia del DNI dels pares o tutors

n fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social

n fotocòpia de la targeta de vacunacions

n comprovant bancari de l’ingrés

n resolució de beca de Serveis Socials, si n’hi ha.

Per a més informació us heu de dirigir a l’Àrea d’Infància i Joventut de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac, al telèfon 93 791 00 05 (dserra@caldetes.cat).

Nova edició del Casal d’Estiu

El passat 10 d’abril, la regidoria d’Ocupació
de l’Ajuntament de Caldes va posar en
funcionament un nou servei anomenat
“Club de la feina”, una nova eina de recerca
d'ocupació que ofereix als seus usuaris
informació, assessorament i orientació
professional i laboral, amb l'objectiu de
facilitar la inserció d'aquells usuaris/es que
estiguin en situació d'atur o que estiguin
treballant i vulguin canviar o millorar la
feina.

El servei es realitza a la Biblioteca Municipal
Can Milans tots els dijous en horari de 10
del matí a 2 de la tarda i consisteix, com
explica la regidora d’Ocupació, Helena
Gallardo, “en posar a l'abast de totes les
persones els recursos necessaris per tal
de portar a terme la seva inserció laboral,
recursos que van des de l’elaboració d’un
currículum vitae fins a saber trobar les
ofertes laborals adients, passant per
consultes de pàgines web o itineraris de
recerca activa de feina”.

Els serveis que el Club de la feina ofereix
als seus usuaris són molt nombrosos:

n Orientació laboral personalitzada

n Cartellera informativa amb ofertes de
treball

n Premsa setmanal laboral

n Accés gratuït a internet

n Accés gratuït a l´ús de telèfon, per
trucades d´inserció laboral

n Ofertes publicades del Servei Públic
d'Ocupació

n Informació d'oposicions

n Directori d'empreses

n Borses de treball per internet

n Informació sobre formació continuada

n Formació reglada i no reglada

n Bibliografia relacionada amb la
inserció laboral

El Club de la feina,
una nova eina per a
la recerca d’ocupació



notícies

7

RECOLLIDA
D’ANDRÒMINES,
TRASTOS VELLS
I OBJECTES VOLUMINOSOS

Cada dilluns, previ avís a l’Ajuntament
especificant el detall de la recollida a efectuar
Tel.: 93.791.00.05

RECOLLIDA
D’ANDRÒMINES,
TRASTOS VELLS
I OBJECTES VOLUMINOSOS

Cada dilluns, previ avís a l’Ajuntament
especificant el detall de la recollida a efectuar
Tel.: 93.791.00.05

Una trentena de pares i mares de les dues
escoles de Caldes d’Estrac van assistir el
passat 9 d’abril a la reunió –que va tenir
lloc a la Sala Cultural– que la regidoria
d’Ensenyament havia programat per a
informar-los de les actuacions que es
realitzaran tant al CEIP com a l’Escola
Bressol. L’alcalde, Joaquim Arnó, i el regidor
d’Ensenyament, Francesc Garcia, van
intervenir a la sessió informativa durant la
qual van exposar amb detall els temes que
afecten els dos centres escolars.

El primer tema que es va tractar va ser el
nou Pla de les Escoles. L’alcalde va explicar
fil per randa el nou projecte que planteja
inicialment la modificació o rectificació del
pas del vial sota l’escola, previst per
l'anterior govern. Arnó assegurava que “es
tracta d’una modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana (POUM)  en què es
reordenen les zones d’equipaments i les
zones verdes i es canvia la vialitat”.

Joaquim Arnó va avançar que la Generalitat
de Catalunya executarà aquest mateix any
la Reforma d’Adequació i Millores (RAM)
de l’escola de primària, un cop l’Ajuntament
enllesteixi el projecte que demana el govern
català abans de dur a terme aquesta actuació.
L’alcalde va explicar que aquestes obres
“estan pendents des de l’any 2006, quan la
Generalitat va demanar un projecte al govern
caldenc d’aleshores com a condició per a
dur-les a terme, sense obtenir-ne resposta”.

Les AMPA de les escoles reben informació dels
projectes municipals pels centres docents

Com a inversions a realitzar pel govern de
Caldes d’Estrac, tant l’alcalde com el regidor
d’Ensenyament van anunciar la
pavimentació del pati escolar de P3 i P4 i
la instal·lació de lloses de cautxú per a
garantir la seguretat dels nens i nenes del
centre escolar, a més de dotar aquest espai
dels elements d’esbarjo necessaris, com
per exemple, gronxadors. Aquesta actuació
compta amb un pressupost de 15.000
euros.

Una altra de les actuacions que l’equip de
govern ha previst i que en aquest cas afecta
directament l’Escola Bressol, és la
negociació que els representants
municipals mantenen amb la persona que
ocupa l’habitatge contigu al centre infantill
(Fundació Mercè Torras) mitjançant la qual
es retira el contenciós de desnonament i
la reclamació econòmica per tal d'executar
en aquest espai l’ampliació de l’escola amb
una nova aula que acollirà l’augment
d’alumnes previst pel curs vinent.

Amb aquesta actuació –que comptaria
amb un pressupost de 90.000 euros i que
es faria durant els mesos d’estiu d’enguany-
, el govern municipal ha previst “dues línies
d’Escola Bressol”, va puntualitzar l’alcalde,
“però la de 0 a 1 any esdevindrà,
provisionalment, Aula de Música o aula
polivalent i, de moment, tindrem quatre
aules completes, dues línies d’1 a 2 anys i
 dues de 2 a 3 anys”. A més, el govern

caldenc procedirà a la legalització de
l’Escola Bressol, com va explicar Arnó,
“l’any 2001, l’anterior govern municipal va
renunciar a una subvenció referent a
l'augment de places o legalització del centre
escolar perquè no tenia el projecte i la
documentació que se li demanava”.

A la part final de la reunió es va obrir un
torn de paraules als pares i mares
assistents. En general, les intervencions
realitzades van valorar satisfactòriament
les diferents actuacions que afecten als
centres escolars caldencs. Al final però,
l’alcalde va desmentir una intervenció de
l’exregidor d’Ensenyament i membre de
l’AMPA, Miquel González (PSC), que feia
referència a la reunió que els alcaldes de
Les 3 Viles –Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac–
van mantenir l’estiu passat amb el
departament d’Ensenyament de la
Generalitat per tal d'acordar l’adscripció
dels alumnes caldencs a l’Institut
d’Ensenyament Secundari que es construirà
a Sant Vicenç. L’alcalde, Joaquim Arnó, va
afirmar que “és el Departament el que pren
les decisions en aquest sentit. Tant la nostra
postura com la del Departament són ben
clares i així va quedar de manifest en la
reunió que vam mantenir a meitats del
mes passat, a instàncies de Caldes, durant
la qual vam ratificar  la doble adscripció
dels nostres alumnes”.



8

agenda

Maig dia a diaDURANT EL MES DE MAIG

I CONCURS DE POESIA
AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES I TERCERA
EDAT DE CALDES D’ESTRAC
Els interessats podran enviar les seves poesies
amb el tema “aniversari” amb sobre tancat amb
un lema al local de l’Agrupació abans del dia 8 de
maig. L’elecció es farà pública el dia 15 de maig.
La gratificació serà l’edició de la poesia guanyadora
dins la carta del menú de l’aniversari.
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac

XIII EXPOSICIÓ DE PUNTES DE COIXÍ
Del 10 al 18 de maig
Inauguració dissabte 10 de maig a les 12:30 h
Horari: matins d’11 a 14 h i tardes de 17 a 20 h. El
diumenge 18 de maig l’exposició restarà oberta
d’11 a 14 h.
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural
Organitza: Associació de Puntaires de Caldes
d’Estrac “Els Gramanets”

EXPOSICIÓ DE FOTOS DE LES TRINXERES DE
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Del 24 de maig a l’1 de juny
Inauguració: dissabte 24 de maig a les 19 h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, dimecres
de 17:30 a 20 h. Dissabtes i diumenges d’11 a 13 h.
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural
Organitza: Associació Arts i Lletres

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: ”La col·lecció creix. Noves incorporacions
al fons d’art”
De l’11 de maig al 22 juny
Amb motiu del 5è aniversari es presenten les noves
adquisicions de la Fundació.
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

ENGLISH COFFEE BREAK A LA BIBLIOTECA
Practica l’anglès amb grups reduïts. Places
limitades.
Tots els dijous de 15:30 a 16:30 h
Informació: Tel. 93 791 30 25

CURSOS D’INTERNET A LA BIBLIOTECA
Tots els dijous a les 19 h
Organitza: Biblioteca Can Milans

PETANCA
Melés els dissabtes a les 17 h.
Premi als dos primers classificats de cada grup.
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.

Dissabte 10 de maig
A les 12:30 h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
INAGURACIÓ DE LA XIII EXPOSICIÓ DE
PUNTES DE COIXÍ
Organitza: Associació de Puntaires de Caldes
d’Estrac “Els Gramanets”

Diumenge 11 de maig
De 8 a 14 h al Parc Joan Maragall
PETANCA. CAMPIONAT LLIGA BURRIAC
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

A les 12 h a la Fundació Palau
Celebració del cinquè aniversari de la
Fundació Palau
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “La
col·lecció creix. Noves incorporacions al fons
d’art”
Inclou la sèrie d’homenatge Estimat Palau,
amb obres de Joan Fontcuberta, Luis Gordillo,
Antoni Llena, Antoni Muntadas, Carlos Pazos,
Perejaume i Antoni Tàpies.
Organitza: Fundació Palau

A les 18 h a la Sala Picasso
Programa extraordinari del cinquè aniversari
de la Fundació Palau
Espectacle “Em dic Erik Satie, com tothom” a
càrrec de Quim Lecina i quartet de violoncels.
Textos i música d’Erik Satie
Preu entrada: 6 euros
Organitza: Fundació Palau

Dimecres 14 de maig
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides a
la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de
l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05
Organitza: regidoria Serveis Socials
Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 16 de maig
A les 18:30 a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Colla de Grill” a càrrec d’Ada Cusidó
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 17 de maig
A les 18 h a la Fundació Palau
Programa extraordinari del cinquè aniversari
de la Fundació Palau
PROJECCIÓ DEL VÍDEO DE L’OBRA DE
TEATRE
“Don Juan. Príncipe de las Tinieblas” de Josep
Palau i Fabre, estrenada recentment al Teatro
Espanyol de Madrid, sota la direcció
d’Hermann Bonnín. La projecció serà
presentada per Hermann Bonnín, director
de l’obra i per Mario Gas, director del Teatro
Español de Madrid.
Organitza: Fundació Palau

Diumenge 18 de maig
A les 11:30 h a la Fundació Palau
Programa extraordinari del cinquè aniversari
de la Fundació Palau
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
PROJECCIÓ DEL VÍDEO DE L’OBRA DE
TEATRE
“Don Juan. Príncipe de las Tinieblas” de Josep
Palau i Fabre, estrenada recentment al Teatro
Español de Madrid, sota la direcció
d’Hermann Bonnín. La projecció serà
presentada per Hermann Bonnín, director de
l’obra i per Mario Gas, director del Teatro
Español de Madrid.
Organitza: Fundació Palau

A partir de les 11:30 h  a l’Equipament de
Promoció Econòmica i Cultural
TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE
PLAQUES DE CAVA
Organitza: Grup de col·leccionistes de plaques
de cava de Caldes d’Estrac

A les 19h. a la Sala Cultural
TEATRE
“Per llogar-hi cadires!” a càrrec del Grup de
Teatre Juvenil Txim Pum
Espectacle solidari amb els nois i noies de
Morning Tears, hi haurà la possibilitat de
pagar una entrada voluntària.
Organitza: Grup de Teatre Juvenil Txim Pum

Dimarts 20 de maig
A les 18:30 h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
CONFERÈNCIA “L’ocupació sostenible i la
professionalització de les empreses”
Dins el Ir Cicle d’Empresa Responsabilitat
Social Corporativa
Inscripcions limitades. Per a més informació:
Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural. Tel. 93 791 05 88
Organitzen: Regidories de Promoció
Econòmica de Caldes d’Estrac, Sant Vicenç
de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres

Dimecres 21 de maig
“SORTIM A PASSEJAR”
Passejades en grup pel municipi dirigides a
la gent gran de Caldes.
Cal inscripció prèvia a Serveis Socials de
l’Ajuntament. Tel. 93 791 00 05
Organitza: regidoria Serveis Socials
Ajuntament de Caldes d’Estrac

A les 19 h. a la Fundació Palau
Programa extraodinari del cinquè aniversari
de la Fundació Palau
PALAU ESTUDIÓS DE PICASSO
Intervenció a càrrec d’Arnau Puig, filòsof i
crític d’art.
Presentació dels llibres de Josep Palau i Fabre,
Picasso a vol d’ocell, a càrrec de Pepe Serra,
director del Museu Picasso de Barcelona, i El
Guernika de Picasso (reedició) a càrrec d’un
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Acords del Ple ordinari de 31 de març de 2008

n Pressupost general pel 2008 i de la plantilla de personal

Votació:  Sí 6 (CiU) – No 5 (PSC)

L’alcalde dóna compte del que serà el pressupost general municipal
per a l’any 2008 xifrat en 4.350.000 euros. Les inversions
proposades ascendeixen a 275.000 euros.

n Dedicació exclusiva d’alcaldia

Votació:  Sí 5 (CiU) – No 5 (PSC)

S’aprova la proposta de dedicació exclusiva de l’alcalde –a data
1 d’abril– per la que percebrà un sou anyal de 33.600 euros
distribuïts en 14 pagues (l’alcalde s’absenta en aquest punt).

n Assignacions per assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats i assignacions als grups polítics municipals

Votació:  Sí 6 (CiU) – No 5 (PSC)

S’incrementen les retribucions als regidors, per la seva assistència
als plens (65 euros fins a un màxim de 390 euros l’any) i a les
juntes de govern local (200 euros fins a un màxim de 3.600
euros l’any) i als grups polítics municipals (500 euros l’any per
a cada regidor).

n Adhesió a la Fundació Turística Costa de Barcelona–Maresme

Votació:  Sí 6 (CiU) – Abstenció 5 (PSC)

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac s’adhereix a la Fundació Privada i
Turística Costa de Barcelona-Maresme, constituïda en data de 16 de
juliol de 2007 i que té com a objectiu principal vetllar per la imatge,
promoció i millora del desenvolupament turístic de la comarca del
Maresme i a la denominació “Costa de Barcelona-Maresme” que ha de
facilitar les tasques de promoció i comercialització.

n Modificació dels Estatuts del Consell Escolar Municipal

Votació:  Sí 6 (CiU) – Abstenció 5 (PSC)

Es modifiquen alguns articles d’aquest Consell de participació.

n Moció sobre Llei de Dependència

Votació:  Sí 6 (CiU) – No 5 (PSC)

Es reclama a la Generalitat de Catalunya l’atorgament dels recursos
necessaris per fer front a les necessitats de Caldes en matèria de Serveis
Socials, i a l’aplicació de la Llei de Dependència en concret.

n Punt per urgència:

Votació:  Sí 6 (CiU) – No 5 (PSC)

Acord inicial per  a la constitució d’una entitat jurídica per a l’adquisició,
tinença, administració i manteniment de béns immobles, i l’execució
d’obres en l’àmbit del patrimoni municipal. S’aprova la creació d’una
entitat pública empresarial que permeti gestionar de manera més àgil
activitats que l’Ajuntament no té contemplades.

representant de la Diputació de Barcelona.
Els assistents rebran un exemplar dels llibres
presentats.
Organitza: Fundació Palau

Divendres 23 de maig
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
“Contes menuts per gegants” a càrrec de
Sherezade
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 24 de maig
A les 19 h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOS
DE LES TRINXERES DE LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL
Organitza: Associació Cultural Arts i Lletres

Diumenge 25 de maig
EXCURSIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE
PENSIONISTES
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

PETANCA
Tirada de la millor tripleta de  la Lliga del
Campionat Burriach
Organitza: Club Petanca Caldes d’Estrac

Dimarts 27 de maig
A les 18:30 h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
CONFERÈNCIA I TALLER “Noves
oportunitats i sortides laborals del segle XXI”
Dins el Ir Cicle d’Empresa Responsabilitat
Social Coorporativa
Inscripcions limitades. Per a més informació:
Equipament de Promoció Econòmica i
Cultural. Tel. 93 791 05 88
Organitzen: Regidories de Promoció
Econòmica de Caldes d’Estrac, Sant Vicenç
de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres

Dissabte 31 de maig
A les 19 h a la Fundació Palau
PETITSSONS. 1r cicle de músiques al pati
de la Fundació Palau
Actuació de Dídac Rocher, cançó d’autor
Preu entrada: 3 euros. Hi ha la possibilitat
de comprar un abonament per a les quatre

actuacions del cicle al preu de 10 euros(7 de
juny: Guillem Michel, 14 de juny: Erm; i 21 de
juny: Relk)
Venda d’entrades: al pati de la Fundació Palau
el mateix dia. Reserva d’entrades i abonaments:
Equipament de Promoció Econòmica i Cultural.
Tel. 93 791 05 88
Organitza: dsoundgroup
Col·labora: Ajuntament de Caldes d’Estrac i
Fundació Palau
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Activitats al poliesportiu

CEIP Sagrada Família

Des del passat 1 d’abril, els alumnes de
grau mitjà i superior de l’escola Sagrada
família reben les seves classes setmanals
d’educació física al pavelló poliesportiu
municipal. Aquest és un acord entre l’AMPA
del centre escolar i l’Àrea d’Esports
municipal.

Poc a poc i gràcies també a la implicació de les entitats, el poliesportiu de Caldes va recuperant la normalitat
i esdevenint allò que mai havia d’haver deixat de ser, un centre i unes instal·lacions dedicades única i exclusivament
a les pràctiques esportives i a la formació dels nens i nenes del poble.

Aquesta és la relació de les activitats que s’hi ha portat a terme en les darreres setmanes.

Aikido

L’associació Aikido Estrac va programar
–els dies 26 i 27 d’abril- un curs nacional
d’aikido que va dirigir el mestre Yanusari
Kitaura, 8è Dan Sihan i director tècnic
d’Aikikai a l’Estat espanyol.

El passat 1 de març, l’entitat caldenca havia
celebrat també al pavelló, un entrenament
oficial de la ZNR-Iaido/jodo, Chuden SUI
O RYU, dirigit pel mestre Pere Calpe (6è
Dan de Nihon Tai/Jitsu/Nihon ju-jutsu, 4t
Dan ZNKR-IAIDO i 3r Dan ZNKR-JODO)
i el mestre Eloi Orduna (3r Dan de ZNKR-
IAIDO i 2n Dan d’AIKIDO) com a assistent
de direcció.

Més de 20 persones arribades d’arreu de
Catalunya van participar en aquest
entrenament que es va desenvolupar en
dues sessions, una d’iaido (katana) i la
segona de jodo (bastó).

Patinatge

Andrea Aznar (Benjamí B), Laia Borràs
(Benjamí A), Sara Gil (Aleví B) i Claudia

Mir (infantil B), són les patinadores del
Club Patinatge Artístic Caldetes que van
classificar-se en primer lloc en la 1a fase
de classificació del programa curt individual
de patinatge va tenir lloc el 23 de febrer a
Caldes. El campionat va tenir una durada
de 7 hores i van participar-hi un total 65
nens i nenes pertanyents a vuit clubs de
patinatge maresmencs.

Les instal·lacions del pavelló poliesportiu
van acollir els dies 5, 6 i 12 d’abril un clínic
de jutges de patinatge artístic escolar,
organitzat pel Consell Català de l’Esport
de la Generalitat de Catalunya, la Unió de
Consells Esportius de Catalunya i el Consell
Esportiu del Maresme, amb la col·laboració
de l’Àrea d’Esports de Caldes d’Estrac. El
clínic –que constava d’una part teòrica i
una pràctiva- el van impartir les
responsables del Comitè de Patinatge

Artístic de la Unió de Consells Esportius
de Catalunya, Carme Coll i Sandra
González, que van manifestar el seu alt
grau de satisfacció envers la feina feta per
l’Àrea d’Esports i l’estat de les instal·lacions
esportives municipals.

Handbol

Més de 50 jugadors corresponents a 3
equips, el TSC Nova Gorica (Eslovènia), el
Lycée Albert Camus (França) o el AE
Stucom (Barcelona), van particpar el 10
d’abril al VIII Torneig Internacional
d’Handbol masculí, celebrat a Caldes.

Bàsquet

L’equip aleví del C. Bàsquest de Caldes va
proclamar-se campió del Maresme en
l’últim partit de la lliga escolar que va
disputar-se al pavelló caldenc el passat 12
d’abril. L’alcalde de Caldes Estrac, Joaquim
Arnó, el secretari del Consell Esportiu del
Maresme, Jaume Sagrera, i el regidor
d’Esports, Joan Vázquez, van ser els
encarregats de lliurar els trofeus als joves
campions, mentre que els responsables
de l’escola de bàsquet va premiar-los amb
un aperitiu per a gaudir d’aquesta
celebració. Felicitats als joves campions!
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Caldes s’adhereix a la Fundació
Costa de Barcelona-Maresme

El Consell Comarcal del Maresme, a través del Consorci de
Promoció Turística va crear, el 16 de juliol de 2007, la Fundació
Privada i Turística Costa de Barcelona-Maresme amb l’objectiu
principal de vetllar per la imatge, promoció i millora del
desenvolupament turístic de la comarca del Maresme, en totes
les seves vessants.

Aquesta Fundació entén que l’activitat turística ha estat un dels
motors de riquesa i prosperitat per a nombroses localitats de
la franja costanera del Maresme i davant dels canvis que el
turisme experimenta de forma continuada, s’intenta cercar
nous productes i dotar-los de nous instruments que, com la
marca turística Costa de Barcelona-Maresme, ajudin a posicionar
l’oferta a prop de Barcelona.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac va aprovar l’adhesió a la
Fundació en el Ple del  passat 31 de març amb els vots a favor
de CiU i l’abstenció del grup municipal del PSC.

EL CAMPUS ESPORTIU D’ESTIU
OBRE LES SEVES INSCRIPCIONS

Des del 7 de maig i fins al 15 de juny es poden formalitzar les
inscripcions pel Campus Esportiu d’Estiu que organitza l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament entre el 25 de juny i el 5 de setembre a
les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal.

El campus s’adreça a nens i nenes de 6 a 11 anys d’edat i és ple
d’activitats esportives que es poden practicar a les instal·lacions
del pavelló. Els preus de les inscripcions per a aquesta edició del
campus són de 104,93 euros sigui torn de matí o de tarda, i 193,28
euros el torn complet.

Podeu informar-vos al telèfon del pavelló, 93 791 29 92 (de 9 a 22
hores), o bé al mail esports@caldetes.cat.

LA FESTA DE L’ESPORT, EL PROPER 7 DE JUNY

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament ha organitzat la Festa de l’Esport,
que consistirà en quatre hores ininterrompudes de jornada de
portes obertes a les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal
per a totes aquelles persones que desitgin conèixer les activitats
que les entitats esportives locals practiquen en aquest espai durant
tot l’any.

Aquesta festa tindrà lloc el proper 7 de juny de 2008 i compta amb
la col·laboració de totes les entitatrs esportives de Caldes i la
Diputació de Barcelona.

EL RACING CLUB D’AVELLANEDA
CELEBRA LA SEVA FESTA

La cita serà el proper 25 de maig al pavelló i consistirà en un asado
argentí, un dinar tradicional, que organitza el Racing Club
d’Avellaneda-Filial Espanya amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Caldes d’Estrac.

La festa portarà a Caldes la companyia de diferents personalitats
argentines, alguns d’ells, excampions del món amb la albiceleste
que contribuiran a crear un ambient futbolístic únic al nostre
municipi. Aquestes velles glòries del futbol de l’Argentina
s’allotjaran a Caldes per a gaudir de l’encant i tranquilitat de
la nostra vila i visitar indrets com la Fundació Palau o el Parc
de Can Muntanyà.

LA COMPETICIÓ DE PETANCA
ES JUGA AL PARC MARAGALL

El passat diumenge  dia 10 de febrer va començar la 26a Lliga
de Petanca del Burriac en la que participen 10 clubs de diferents
poblacions del Maresme, entre ells el club caldenc d’aquesta
disciplina esportiva. Cal destacar el canvi d’ubicació de les
pistes de petanca, ara situades al Parc Joan Maragall, lloc on
el Club de Petanca de Caldes d’Estrac disposa de totes les
condicions que requereix la pràctica d’aquest esport. Aquest
canvi s’ha pogut dur a terme gràcies a l’avinentesa entre l’entitat
i l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament.

El cicle “Primavera de les Arts”
torna a Caldes
El passat 23 de març va començar la 9a edició del cicle cultural
de teatre, música, dansa i arts plàstiques, “Primavera de les
Arts”, organitzat per 8 ajuntaments maresmencs: Arenys de
Mar, Arenys de Munt, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres,
Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar
i Caldes d’Estrac.

El cicle ofereix un programa estable amb un total de 23 activitats,
variades i de qualitat, als vuit pobles que en formen part. Aquesta
programació s´adreça a un públic divers i heterogeni que
engloba una població d´unes 65.000 persones. Una idea que
es reforça amb una política de preus assequibles, que al seu
torn, potencien la mobilitat dels espectadors entre les vuit
poblacions organitzadores. El cost total de la “Primavera de les
Arts 2008” és de 93.000 euros, 22.000 dels quals els
subvenciona el Departament de Cooperació Cultural de la
Generalitat en concepte de despeses d'imatge i publicitat.

La programació del cicle ha portat a Caldes dos actes que van
tenir lloc els passats 5 i 20 d’abril. El primer d’ells va ser un
exquisit concert de guitarra clàssica de Javier Olondo, amb
peces des del Renaixement fins als segles XIX i XX, així com
temes de la música llatinoamericana i cubana. El segon i últim
concert a Caldes de la Primavera de les Arts va consistir en un
espectacular recital de sarsuela del baríton Manuel Garrido,
que va delectar els assistents amb temes de sarsuela catalana
i espanyols.

Com indica el seu nom, la “Primavera de les Arts” es desenvolupa
durant els mesos de primavera, iniciant-se a finals de març
amb l´entrada a l´estació primaveral i finalitzant a finals de
juny, amb l´arribada del solstici d´estiu. Aquesta novena edició
del cicle va començar el passat 23 de març a Arenys de Munt
i finalitzarà el proper 14 de juny a Sant Iscle de Vallalta.

Per  a  més informació,  podeu vis i tar  e l  web
www.primaveradelesarts.cat o dirigir-vos a les oficines municipals
per a obtenir la programació específica del cicle.
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Un total de 95 participants i 47 cotxes van
prendre part, dissabte 12 d’abril, en la 1a
Trobada de Cotxes MG organitzada per
l'Ajuntament de Caldes, el Club MG
Catalunya i el Gremi d’Hostaleria i Turisme
de Mataró i Maresme. Van ser molts els
veïns de Caldes que es van apropar fins a la
platja de les Barques per veure aparcades
aquestes joies, perfectament conservades
pels seus propietaris.

L’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural va acollir -
entre el 5 i el 13 d’abril- una interessant exposició itinerant, “Tornar
a casa”, que donava a conèixer la tasca que l’organització benèfica
Morning Tears (MT) realitza amb els nens xinesos que han sofert
algun trauma emocional. La Coordinadora de Voluntaris de MT
a l’Estat espanyol, Rosa Pou, explicava que “aquesta exposició
s’ha posat en marxa a partir de l’activació del grup de voluntaris
tant a Catalunya com a la resta de l’Estat”.

L’exposició constava de diversos panells –dissenyats per en Pipo
Dolç- que mostraven la feina que l’ONG duu a terme a la Xina
a través de fotografies del fotògraf belga Tim Dirven –recentment
guardonat per aquest treball- i el passi d’un reportatge sobre el
centre d’acollida de nens que MT té a Xi’An, que es va reproduir
el dia de la presentació.

La 1a Trobada de
Cotxes MG atrau
un gran nombre
de participants

L’ONG Morning Tears
exposa la seva tasca amb
els infants xinesos

El president del Club MG a Catalunya, Llorenç
Hernández, agraïa "la col·laboració rebuda
a Caldes i l'estreta rebuda dels veïns" i va
explicar que la trobada a Caldes l’havien fet
coincidir amb una de les sortides habituals
que l’entitat realitza “aquest cop per a
celebrar la Pesolada”. L'alcalde, Joaquim
Arnó, celebrava a la seva intervenció "el fet
que un esdeveniment gastronòmic com la
Pesolada contribueixi a organitzar actes com
aquests, tot un orgull per a la nostra vila".

L'Ajuntament de Caldes va obsequiar el Club
amb una maqueta que reproduïa un MG, mentre
que el Club va atorgar l'anagrama de l'entitat
tant a l'Ajuntament com a en Joan Navarro,
propietari del restaurant Marola de Caldes -on
va tenir lloc el dinar- i membre del Gremi
d’Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme.

El Club MG Catalunya compta actualment
amb un total de 172 socis i 13 anys de vida.
És un club que realitza sortides cada mes i
organitza alguns sopars per reunir els seus
socis. Entres els automòbils del Club hi ha
15 MG A de 1957 a 1962, 60 MG B i C de
1963 a 1979 i 30 models d’MG diversos (TC,
TD, TF Magnete, MG Midget i MG F). Es
tracta d’un club ben reconegut i compta amb
presència al Saló Autoretro que cada any
s’organitza a Barcelona.

L’acte va comptar amb la col·laboració de la
Fundació Palau –que va dur a terme una
visita guiada pels participants- i de
l’Associació de Petanca de Caldes d’Estrac,
que va fer tasques de voluntariat i control
de la trobada de cotxes.

Morning Tears treballa especialment amb infants, fills de presoners
o de pares que han estat executats. Cada cop que empresonen
algun dels pares, els nens pateixen un gran dolor i el seu món
queda completament destrossat. L’ONG proporciona directrius
i preparació sobre protecció infantil a organitzacions, agències
governamentals (policia, funcionaris de presó, etc.). MT ofereix
assistència tècnica al govern xinès per a identificar i ajudar als
cada cop més nombrosos nens del carrer que viuen al país.
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Dissabte 31 de maig a les 7 de la tarda,

Dídac Rocher
Poesia musicada i música poetitzada. Sons
i paraules

Cantautor que mira de cantar aquella part
de les coses que només es revela en estat
contemplatiu; tot allò que es desprèn com
un vapor, inefable, que s’escapa... Aquest
és el terreny que ha triat, on els seus
sentiments s’hi troben bé, i persisteix en
copsar-los.

Les seves cançons destil·len penombra,
sinuositats, vacuïtats, estats salvatges,
desconcert, i també amor, calma i ganes
de viure, de ser lliure i de volar.

Lletres pròpies i poemes de Sebastià
Alzamora, Màrius Sampere, Joan Margarit,
Ponç Pons, Carles Duarte, Joan Vinyoli i
altres poetes, són els que conformen el
repertori del cantautor, que poc a poc ha
anat modelant amb músiques suaus i
intimistes.

Dídac Rocher – Guitarra i veu
Aitor Buñuel - Multiinstrumentista i cors

Petitsons és un cicle musical de format íntim programat per a les càlides tardes de
primavera i estiu al pati de la Fundació Palau. Aquest cicle vol donar a conèixer intèrprets
comarcals i nacionals per tal d’ajudar a difondre la seva proposta musical i apropar els
nous valors musicals a la vila de Caldes d’Estrac, difonent tot el patrimoni cultural i
turístic de la vila. Les formacions escollides per a aquest primer cicle, tot i la  joventut
dels seus components, tenen una llarga trajectòria musical: Dídac Rocher, Guillem
Michel, Erm i Relk.

Dissabte 7 de juny a les 7 de la tarda,

Guillem Michel
Pop i folk

És cançó. El no-lloc. Travessar el buit per
dir en comptes de parlar de

Guillem Michel – Veu i guitarra
Narcís Corominas - Piano

Dissabte 14 de juny a les 7 de la tarda,

Erm
Pop i electrònica

Dos anys després del seu debut, el músic
i publicista barceloní Erm presenta el seu
segon treball Manifest Líquid (Discmedi
07). Un disc en el que la presència del
llenguatge electrònic s’ha matitzat però
que manté i amplia els trets distintius que
van despertar l'interès de la crítica
especialitzada: destacables textos en català,
lleugerament àcids, irònics i recorreguts
per un hàlit poètic i la mateixa voluntat
d’actualitzar la figura del cantautor amb el
vernís dels colors contemporanis. Un
univers líric i musical d’arquitectura
personal en el qual endinsar-s’hi resulta
tot un plaer.

David Pérez – Veu i guitarra
Enric Espinet – Guitarra i bases

Dissabte 21 de juny a les 7 de la tarda,

Relk
Nova música mediterrània i poesia visual

"La música de Relk, es situa entre una fusió
de folk alternatiu i el pop-rock electrònic,
tanmateix tenen una cura especial en el
component poètic de les seves lletres. En
resum, una proposta artística molt original,
rebel i alhora moderna." (Albert Reguant,
director de "Planeta Música" Canal 33/TVC
i "Hidrogen" ICAT-FM, i membre del World
Music Charts Europe)

Maira Comalat - Veu, melòdica, teclat i
teatralització
Joan Vallcorba – Piano, programacions i
videoprojeccions
Jordi Bilbeny - Poemes

Arriba a Caldes el “Petitsons”
cicle musical de petit format
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Les recomanacions del mes de Can Milans

MÚSICA

NOVEL·LA

Vidas/ Pedro Guerra
Quatre anys després de la publicació del seu, fins
al moment, últim àlbum d’estudi, Bolsillos, el
cantautor canari Pedro Guerra torna a l’escena
musical amb un nou disc sota el braç, Vidas. El
disc es compon de catorze temes produïts pel
propi artista, cosa que el converteix en el treball
més poètic, vital i optimista de Guerra. En la
interpretació de les cançons, Pedro Guerra ha
comptat amb l’acompanyament de Vicente
Climent (bateria), Marcelo Fuentes (baix) i Luis
Fernández (piano).

Un mundo sin fin/ Ken Follett
Des de la publicació d’Els pilars de la Terra el 1989,
milions de lectors de Ken Follett al llarg de tot el
món han esperat ansiosament aquest llibre. El
moment ha arribat. Un mundo sin fin està
ambientada a la mateixa ciutat de Kingsbridge,
dos segles després de la construcció del seu
majestuós temple gòtic. La catedral i el priorat
tornen a formar la base d’aquesta magnífica
història d’amor i d’odi, d’ambició i de venjança,
amb el fons amenaçador de la pesta negra que
va aniquilar la meitat de la població europea.
Intriga, assassinats, gana, plagues i guerres. Un
retrat del món medieval i una novel·la
extraordinària que aporta una nova dimensió a la
ficció històrica.

NOVEL·LA

ACTIVITATS MAIG I JUNY:

u Divendres 16 de maig a les 18:30 h. Hora del conte infantil: Colla de Grill, a càrrec d’Ada Cusidó.

u Divendres 23 de maig a les 18:30 h. Hora del conte infantil: L’embolic de contes, a càrrec de Dinsdungat.

u Divendres 13 de juny a les 18:30 h. Hora del conte infantil: Contes menuts per a gegants, a càrrec de Sherezade.

u Divendres 20 de juny a les 19:00 h. Hora del conte per a adults: Viatges desastrosos, a càrrec de Joan de Boer.

Tots els dijous a partir de febrer de 15:30  a 16:30 English coffee break a la biblioteca,  practica anglès amb grups reduïts.
Places limitades

Per saber-ne més: http://www.diba.cat/biblioteques/guia/guiaesnov/guiaestemaf.asp?guia=114&bib=186

Personas / El Canto del Loco
Amb Personas, El Canto del Loco suma ja el seu
cinquè album d’estudi. El disc, que s’anuncia amb
un nou punt de rock llatí, l’ha produït Nigel Walter
i consta de tretze temes que parlen, d’una banda,
sobre el món i la societat, i de l’altra, sobre els
sentiments personals d’amor, d’agraïment i fins
i tot de ràbia de la banda.

El asombroso viaje de Pomponio Flato
/ Eduardo Mendoza
En el segle I de la nostra era, Pomponio Flato
viatja pels confins de l’imperi romà en busca
d’unes aigües d’efectes portentosos. L’atzar i la
precarietat de la seva fortuna el porten fins a
Natzaret, on serà executat un fuster del poble,
convicte del brutal assassinat d’un ric ciutadà.
Sense voler-ho, Pomponio Flato es veu immers
en la solució del crim, contractat pel més
extraordinari de tots els clients: el fill del fuster,
un nen candorós i singular, convençut de la
innocència del seu pare, home aparentment pacífic
que oculta un gran secret.

El meu ofici / Josep M. Espinàs
Josep M. Espinàs s’ha decidit a parlar del seu ofici
d’escriptor. Un ofici que, des de molt jove,
continua exercint als vuitanta anys. Un ofici i una
vida que han avançat simultàniament. Espinàs
s’explica i ho fa amb la seva independència i el
seu punt d’ironia habituals. El lector trobarà en
aquestes pàgines un autoretrat indirecte però
també una clara visió del que l’escriptor pensa
sobre la importància de les idees i les emocions,
de l’èxit i del fracàs, de l’ambició, de la quantitat
i la qualitat de l’escriptura, de l’admiració, dels
lectors, dels crítics... Un àlbum de reflexions
incisives (sobre l’ofici i sobre la vida) que acaba
amb una original proposta de necrologia on no
hi falta l’humor.

El silencio de Gaudí / Juan David Morgan
Manuel Otaño, un jesuïta basc que treballa pel
Vaticà, torna a Barcelona per a supervisar el
desenvolupament de les obres de la Sagrada
Família. La ciutat comtal es troba en plena disputa
pel traçat de l’AVE, que amenaça de causar danys
a l’estructura del projecte més ambiciós d’Antoni
Gaudí. Molt aviat, l’arxiver de la Sagrada Família
li entrega un manuscrit que revela una veritat fins
al moment oculta sobre Gaudí, i que podria obligar
el papa Benet XVI a prendre cartes en l’assumpte.
Des d’aquell instant, Otaño es veurà envoltat en
una intriga les repercussions de la qual són
insospitades, i que arriben a un ritme frenètic
quan entren en escena un personatge anomenat
Valera (disposat a tot per tal de sabotejar el tram
suburbà de l’AVE), el secretari personal del Papa,
un antic terrorista en busca de venjança i una
enigmàtica arquitecta d’ulls verds que se sent
molt atreta pel jesuïta.




