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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

Quan falta poc per a que s’acompleixi el
primer aniversari del nou govern municipal,
els primers resultats del canvi es comencen
a posar de manifest. Per primera vegada en
anys, Caldes centra l’interès informatiu en
portades i notícies que no tenen a veure amb
irregularitats comeses en l’anterior gestió
municipal.

La recent aprovació del conveni per a la
urbanització de la zona de can Comas, a més
de la recuperació de l’espai emblemàtic de
can Vidal –en ple centre urbà, al peu del Camí
Ral–, posa de manifest la prioritat que guia
l’actuació del govern municipal, l’atenció a
les persones. Més enllà de la concreció
urbanística, el que de veritat compta són les
importants fites socials que s’aconseguiran
amb la realització del projecte, des d’una
important dotació d’habitatges protegits, fins
als pisos tutelats per a joves i grans, passant
pel nou i espaiós Casal per a la Gent Gran,
un cop s’hagi rehabilitat l’edifici del Camí Ral.

Aquestes són només les primeres
concrecions. Tot seguit en vindran d’altres.
Algunes fa anys que esperen que algú les faci
i han dormit en algun calaix de la ineficàcia
de governs anteriors, que no han sabut
executar aquelles obres que prèviament ells
mateixos anunciaven com a prioritàries, com
per exemple algunes reformes pendents als
equipaments escolars i a diversos i importants
trams de l’enllumenat públic.

Hi ha una cosa, però, que sembla no canvia,
sinó que més aviat empitjora i és l’actitud
prepotent i altiva dels regidors de l’oposició.
No en parlaré en aquest espai, però només
cal veure els extrems als quals està arribant
el seu llenguatge per adonar-se’n de la
desesperació per haver perdut allò que
consideraven de la seva exclusiva “propietat”
–el govern– i que els impedeix de reconèixer
i recolzar les bones iniciatives per Caldes que
s’estan executant, quan no els empeny a
posar tots els pals a les rodes possibles.

I és que alguns, encara no se n’han adonat
que Caldes està canviant i ho fa per bé. Per
a millorar i prosperar. Aquesta és la nostra
principal prioritat a la que dediquem el màxim
esforç.

Joaquim Arnó
Alcalde
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Aquest va ser un dels principals temes que l’alcalde, Joaquim Arnó, va explicar a tots els veïns que es van aplegar
a la sessió pública del passat 10 de maig, convocada per tal d’informar-los dels projectes cabdals pel futur del
poble en els que treballa l’equip de govern que ell mateix encapçala.

El Pla d’Habitatge Públic pel municipi preveu la construcció
d’un màxim de 146 habitatges, 30 d’ells de protecció oficial al
sector de can Comas, a més de 18 habitatges socials de caràcter
tutelat, un equipament per a la gent gran i un centre infantil a
l’edifici de can Vidal, situat al Camí Ral. Així ho va anunciar
l’alcalde de Caldes d’Estrac, Joaquim Arnó (CiU), en la sessió
pública informativa que es va celebrar el 10 de maig en una Sala
Cultural plena de gom a gom de caldencs.

L’alcalde va explicar que en el ple del passat 5 de maig s’havia
aprovat –amb els vots a favor de CiU i en contra del PSC– la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
Municipal (PGOU) del sector anomenat can Comas-can Vidal
(antiga Fonda Vidal). El Pla inicial de l’any 84 preveia l’ocupació
de 62.250 m2 de terreny amb 75 parcel·les, mentre que el nou
Pla del govern convergent “ocuparà 21.400 m2, és a dir, un terç
del territori amb un augment de densitat d’habitatges que ens
permetrà fer-ne de protecció oficial”, va assegurar Joaquim Arnó.

La modificació puntual del Pla Urbanístic de Caldes d’Estrac
afecta l’àmbit del sector urbanitzable de can Comas, i hi inclou
alhora la requalificació i ordenació de l’àmbit de la finca en sòl
urbà del camí Ral 34, 36 i 38. Aquesta modificació, aprovada en
el ple del passat 5 de maig, és ara en període d’informació pública
perquè s’hi puguin presentar al·legacions.

Caldes tindrà habitatge públic
a can Comas i can Vidal

L’actuació al sector can Comas-can Vidal preveu diposar de 116
habitatges lliures d’uns 90 m2 aproximats, 30 habitatges de
protecció oficial de 90 m2, i de 18 a 20 vivendes tutelades de 50
m2 a can Vidal, a banda d’un casal per a la gent gran de 300 m2
i un centre infantil de 150 m2.

Can Vidal és una finca emblemàtica pel municipi de Caldes
d’Estrac. Situada al Camí Ral, antigament funcionava com a
fonda. L’alcalde va explicar que “es respectaran els drets dels
inquilins, als quals se’ls traslladarà a un habitatge nou al mateix
indret i amb el mateix règim del que disposen actualment”. Arnó
va detallar el projecte de can Vidal i va anunciar que “es mantindrà
la portalada de la finca, emblemàtica pel municipi, i el seu pati
interior”.

L’alcalde de Caldes d’Estrac va manifestar que els apartaments
tutelats que es construiran a can Vidal aniran dirigits “a les
persones més necessitades del poble, tant a gent gran com a
gent jove”. Arnó va assegurar que “endegarem una política
d’habitatge públic amb la gent gran del poble”. En aquest sentit,
l’alcalde va explicar que  “oferirem la possibilitat que la gent gran
de Caldes que viu en propietats grans es puguin traslladar a
aquests apartaments tutelats i nosaltres condicionarem els seus
habitatges per  poder llogar-los a altra gent necessitada del
poble”.

Projecte d’actuació al sector de Can Comas

Pla inicial (1984)

Pla actual
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La presentació de l’imminent Pla Municipal d’Habitatge va tenir
una bona acollida entre els assistents a la sessió informativa
convocada per a explicar als ciutadans del municipi de Caldes
els temes en què l’equip de govern treballa actualment. L’alcalde
va ser l’encarregat de dirigir aquesta sessió que va durar ben bé
una hora i que, a més de l’esmentada política d’habitatge públic,
va tractar altres temes fonamentals com ara la situació actual
del pavelló poliesportiu municipal –un cop recuperada la gestió
de l’equipament per part de l’Ajuntament- o les inversions
previstes per a l’any 2008 al municipi, entre les que destaquen
l’enllumenat públic i el Pla de les Escoles, de forma especial.

Instal·lacions esportives i nou Casal Jove

Els caldencs van poder veure l’estat actual de les instal·lacions
esportives del pavelló poliesportiu municipal, mitjançant una
projecció audiovisual que mostrava la situació precària en què
l’equip de govern es va trobar el pavelló en recuperar-ne la gestió,
el passat 7 de febrer. “Actualment el pavelló funciona a un 50%
i la brigada ha procedit a arranjar algunes de les zones malmeses”,
va anunciar l’alcalde.

Arnó va destacar que “el procés administritiu ha estat llarg i
feixuc però estem satisfets perquè totes les instàncies judicials
han donat la raó a l’Ajuntament i n’han desestimat la
responsabilitat”. Segons l’alcalde, l’empresa que tenia la concessió
de la instal·lació “té un deute de 61.990, 45 euros en concepte
d’aigua, gas i llum, a més del cànon i les taxes de l’Ajuntament”.

L’alcalde va explicar les actuacions que ja s’han realitzat en aquest
equipament i en va anunciar les properes, dedicades a l’adequació
dels vestidors i de la piscina municipal,  a més d’algunes
actuacions complementàries en ambdós casos que no estaven
previstes en el projecte inicial i que ja compten amb presssupost
per a ser executades (60.000 euros pel pavelló i 40.000 euros
per a la piscina). Arnó també va avançar que es pocedirà a la
licitació del bar-restaurant de les intal·lacions esportives i que el
primer pis es destinarà al nou Casal de Joves –amb una inversió
de 60.000 euros-, que tindrà una entrada independent del bar.

Renovació de l’enllumenat públic

Un altre aspecte àmpliament detallat durant la sessió pública
informativa va ser la inversió que l’equip de govern ha previst
per arranjar la situació lamentable de l’enllumenat públic. Arnó
va mostrar imatges de la precària situació d’algunes de les
instal·lacions elèctriques del municipi i va explicar que “es tracta
d’una situació que hem heretat de l’anterior govern”, afegint que
“un informe de situació de l’any 2004 sobre totes les instal·lacions
elèctriques del poble establia que bona part de l’enllumenat no
aguantaria més de 10 anys”. Segons l’alcalde, la Diputació de
Barcelona va fer una previsió d’inversions a gener de 2005, amb
un pla d’acció valorat en més de 450.000 euros a realitzar en 10
anualitats, les dues primeres de les quals es centraven a La Riera.
“Si aquestes inversions s’haguessin executat hauríem evitat la
paràlisi elèctrica que vam patir l’estiu passat perquè les
instal·lacions s’haguessin renovat”, va assegurar Arnó.

En aquest sentit, l’equip de govern de CiU ha previst una actuació
urgent per a renovar l’enllumenat públic del municipi per l’any
en vigor “126.000 euros d’inversió en el pressupost per a executar
la renovació de lluminàries, cablejat i instal·lacions sobretot a La
Riera i el casc antic de Caldes”, va anunciar l’alcalde, que va
explicar que “les primeres actuacions que estaven inicialment
previstes per a fer-les en 3 anys, les durem a terme aquest any
2008”. Arnó va destacar que dels ajuts sol·licitats per a l’actuació
en enllumenat, Caldes ha rebut 336.000 euros de la Generalitat
(a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya –PUOSC-
i del Departament de Medi Ambient, a més de Institut Català
d’Energia -ICAE).

Projecte d’actuació al sector de can Vidal
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Zona blava 6.000,00 euros

Maquinària brigada
(per pintar zones d’aparcament) 6.000,00 euros

Passos vianants elevats 25.000,00 euros

Enllumenat públic 126.000,00 euros

Adeqüació pou can Milans
(adequar l’aigua a la xarxa d’aigua potable) 52.000,00 euros

Adequació de les instal·lacions
de la Casa de la Vila 35.000,00 euros

Policia Local (trasllat a l’actual Casal Jove) 26.000,00 euros

Dispensari 5.000,00 euros

Sala Cultural 10.000,00 euros

CEIP Sagrada Família
(adequació del pati de P3 i P4) 15.000,00 euros

Escola Bressol
(reformes i millores amb ampliació nova aula) 92.000,00 euros

Escola de Música
(compra d’instruments i material) 6.000,00 euros

Local Promoció Econòmica 10.000,00 euros

Equipament esportiu
(vestidors i millores generals) 60.000,00 euros

Piscina municipal 40.000,00 euros

Nou Casal de Joves 60.000,00 euros

Mur pujada pèrgola can Muntanyà 25.000,00 euros

Pèrgola can Muntanyà 20.000,00 euros

Inversions parc Muntanyà 37.000,00 euros

Platges 15.000,00 euros

Mur escales Fondo  94.000,00 euros

Tancament dels parcs infantils 32.000,00 euros

Accés de vianants de l’aparcament N-II
a l’estació 140.000,00 euros

Modificació de pressupost

Per a realitzar algunes d’aquestes inversions, el ple del passat
5 de maig va aprovar –amb 6 vots a favor de CiU i 5 en contra
del PSC- una modificació del pressupost 2008.

Aquesta modificació consisteix, com va explicar l’alcalde, Joaquim
Arnó (CiU), “en utilitzar els recursos provinents d’exercicis
anteriors que l’anterior govern no havia fet servir i  els destinem
a noves inversions”. En concret, l’equip de govern destinarà els
200.000 euros de la inversió inicialment prevista per a
l’escalfament d’aigua calenta dels banys termals per a prioritzar
altres actuacions com les noves dependències de la Policia Local,
els passos de vianants elevats, l’enllumenat públic, nou mobiliari
a les platges, tancament de parcs infantils, inversions a la Sala
Cultural, el mur de pujada a la pèrgola de can Muntanyà i l’inici
de l’estudi del mur de contenció a la carretera de Sant Vicenç.

Pel període 2009-2010, l’equip de govern ha fet una pla per a
restablir totes les instal·lacions deficients de l’enllumenant de
la resta del municipi que consistirà en la substitució de les
lluminàries, un nou cablejat i noves instal·lacions. Per a l’aplicació
d’aquest pla, Arnó va avançar que s’ha previst una inversió de
700.000 euros.

La reducció de 200.000 euros de la partida per a l’escalfament
de l’aigua calenta dels banys termals ha estat justificada per una
reducció dels costos d’aquesta actuació que, segons l’alcalde,
“ens ha proposat la mateixa empresa que gestiona l’aigua
calenta”. Arnó va explicar que “després que aquesta empresa
emetés un informe -sol·licitat per l’Ajuntament a instàncies de
les prescripcions que sol·licitava el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya- hem procedit a fer tota una sèrie de
millores quant a l’ús, neteja i desinfecció dels banys”, i va explicar
al grup del PSC que “també s’ha legalitzat l’empresa que feia la
desinfecció dels banys perquè no estava autoritzada mentre
vostès governaven”.

Amb totes aquestes mesures adoptades per l’equip de govern
de CiU, es farà una reforma integral als banys termals de Caldes
i s’hi efectuarà una millora general “que costarà vuit cop menys
del que estava pressupostat”, va assegurar Joaquim Arnó.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Arnó també va anunciar que “a fi de tenir un estalvi energètic
suficient treballem actualment perquè abans de finalitzar l’any
comptem amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a
l’aparcament de la N-II que està previst que produeixi el 40% de
la despesa total municipal”. L’alcalde va assegurar que la voluntat
de l’equip de govern és d’ampliar a la resta d’edificis públics la
instal·lació d’aquestes plaques energètiques per a “esdevenir el
primer poble sostenible energèticament i comptar amb beneficis
mediambientals i econòmics per a revertir-los en altres inversions
necessàries pel municipi”.

Inversions

Joaquim Arnó va explicar també el pla d’inversions i necessitats
detectades a Caldes. Així, l’alcalde va avançar que “estem acabant
de definir un pla d’infraestructures i també endegarem un consell
de participació del qual tohom tindrà la possibilitat de formar-
ne part”. Arnó va explicar les actuacions que s’ha previst realitzar
al municipi en l’exercici 2008 per un valor que supera els 937.000
euros “sense comptar la reforma del mercat municipal, actualment
en execució i l’activació de la planificació del que s’anomena Pla
d’Urbanització 2, corresponent al carrer Pont del Sergent i la
Baixada del Sergent”.
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Caldes XXI és el nom de la nova entitat pública empresarial local de Caldes d’Estrac
creada per recolzar la gestió municipal i de la que es van aprovar –amb la majoria
de 6 vots a favor de CiU i els 5 en contra del PSC– els seus estatuts en el ple
extraordinari celebrat el 5 de maig.

L’alcalde, Joaquim Arnó, va explicar que “Caldes XXI permetrà gestionar diverses
activitats com els espais públics, l’habitatge, la gestió esportiva, les plaques
fotovoltaiques que s’han d’instal·lar a l’aparcament de l’N-II”, i va destacar que “els
beneficis de l’empresa es destinaran a executar obra pública”.

L’objecte social de la nova empresa municipal és molt ampli i comprèn les següents
activitats:

1. Promoció, realització i execució d’estudis i projectes urbanístics, així com
la redacció, tramitació i execució d’instruments de planejament i projectes
d’urbanització.

2. Elaboració i execució de projectes de gestió i execució urbanística.

3. Actuar com a beneficiària d’expropiacions.

4. Alienació de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació.

5. Adquisició, transmissió, execució, modificació i explotació  de tota classe
de drets sobre els béns mobles i immobles.

6. Formar part o impulsar juntes de compensació i entitats urbanístiques en
general, de tot tipus d’associacions administratives de propietaris que tinguin
finalitat urbanística.

7.Execució d’obres d’urbanització, edificació, remodelació, rehabilitació,
dotació de serveis i equipaments de qualsevol tipus.

8.Activitats encaminades a la construcció, gestió, administració i explotació
del servei de pàrquings i aparcaments públics.

9. Activitats encaminades a la gestió, administració i explotació dels mercats
públics.

10. La construcció, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per
compte propi, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus
d’instal·lacions i equipaments esportius, recreatius i de lleure, la titularitat
dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l’Ajuntament o pugui
tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma admesa en dret.

11. La prestació de serveis i la realització per compte propi, de les
administracions públiques o de tercers, d’activitats, programes i esdeveniments
esportius, recreatius i de lleure, ja sigui amb elements propis o de tercers.

12. La promoció, divulgació i gestió de l’esport i instal·lacions esportives en
general.

13. Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal
especialitzat en els sectors esportius, recreatius i del lleure.

14. L’adquisició, explotació, conservació i funcionament d’instal·lacions que
puguin produir energia  per abocar a la xarxa elèctrica.

Caldes XXI tindrà una durada indefinida i estarà representada jurídicament per un
consell d’administració, un president, un vicepresident i un director general.

L’empresa municipal esdevindrà una eina que permetrà a l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac agilitzar la gestió municipal. L’alcalde assegurava que “fins i tot ens
permetrà tenir explotacions que produiran una rendibilitat per poder-la destinar
a inversions o activitats públiques”.

Caldes XXI, una nova
eina de gestió per a
l’Ajuntament

El passat 27 de maig va celebrar-se la
darrera trobada del programa desenvolupat
per Les 3 Viles –Caldes d’Estrac, Sant
Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de
Montalt- en l’àmbit de la promoció
econòmica. Les dues darreres cites del Ir
Cicle d’Empresa i Responsabilitat Social
Corporativa van tenir lloc a Caldes el 20 i
el 27 de maig. “L’ocupació sostenible i la
professionalització de les empreses” va
ser la conferència del dia 20 de maig, a
càrrec de l’actual responsable d’imatge i
comunicació de Voluntaris en Assessoria
Empresarial (VAE),  Jaume Marsal i Coll,
mentre que la segona va tenir lloc el dia
27 de maig amb la conferència-taller “Noves
oportunitats i sortides laborals del segle
XXI”.

El Ir Cicle d'Empresa i Responsabilitat
Social Corporativa s'ha desenvolupat sota
el marc de Les 3 Viles i l'empresa, com a
primera acció conjunta entre els tres
municipis en l'àmbit de la promoció
econòmica. El cicle es va iniciar el passat
mes de febrer i ha organitzat fins a set
xerrades/tallers adreçades a empresaris de
petites i mitjanes empreses de la zona, així
com a aquelles persones emprenedores
que volen muntar el seu propi negoci.

El cicle es tanca a principis de juny amb
una exposició fotogràfica de les diferents
sessions que s'han portat a terme durant
aquests mesos a Les 3 Viles.

Cloenda del Ir
Cicle d’Empresa i
Responsabilitat
Social
Corporativa,
organitzada per
Les 3 Viles

Jaume Marsal va ser el conferenciant de la trobada del dia 20 de maig
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L’espectacle Marcel Sol, a càrrec del pallasso
Marcel Gros, va iniciar el passat 4 de maig els
actes de celebració del 5è aniversari de la
Fundació Palau, una commemoració que es
va allargar fins el 18 de maig i que va incloure
diverses activitats. El punt culminant de la
programació va tenir lloc el diumenge 11 de
maig amb la presentació de les noves
adquisicions de la Fundació, que inclouen
pintures, dibuixos, obra gràfica, escultures i
cartells.

Aquest era el primer acte important de l’entitat
d’ençà la mort d’en Josep Palau i Fabre, el

El Patronat de la Fundació escull Tomàs Nofre com a nou president

La Fundació Palau celebra el seu
5è aniversari i canvia de president

Tomàs Nofre, president de la
Fundació Palau

El professor de literatura, amic personal
i estudiós de l’obra del poeta Josep Palau
i Fabre és el nou president de la Fundació
des del 17 de maig, data en què el
patronat el va escollir, en la seva primera
reunió després de la mort de Josep Palau,
el 23 de febrer passat.

passat 23 de febrer. El director de la Fundació
Palau, Josep Sampere, va introduir les
autoritats que posteriorment van prendre part
en l’acte institucional,  el president de la
Diputació de Barcelona i president en funcions
de la Fundació, Antoni Fogué, el fins aleshores
vicepresident, Tomàs Nofre –escollit nou
president el 17 de maig–, el patró d’honor de
la Fundació, Joan Rangel, i l’alcalde de Caldes
d’Estrac, Joaquim Arnó.  Durant l’acte va
quedar constància del fet que Palau i Fabre
havia deixat com a hereva universal dels seus
béns la Fundació. Actualment, continua
l’inventari dels seus béns, a càrrec de les
marmessores Alícia Vacarizo i Montserrat
Costa, que han delegat la tasca a l’advocat
Joan Vall. La majoria del patrimoni artístic de
l’autor de Poemes de l’alquimista ja havia estat
 donat en vida.

Després de les intervencions es va inaugurar
l'exposició La col·lecció creix, comissariada per
Manuel Guerrero, que aplega les peces d'art
incorporades durant aquests anys pel mateix
Palau i Fabre al fons de la Fundació. Des de
l’any 2003 –data d’inauguració de la Fundació
Palau– s’hi han anat incorporant més d’una
seixantena d’obres, a partir de donacions
d’amics i coneguts, a més de les adquisicions
del mateix Palau.

D’entre les noves incorporacions al fons d’art
que es van presentar l’11 de maig destaquen
onze obres de Picasso, vuit de Miquel Barceló,
set d’Ismael Smith i quatre de Perejaume.
També tenen la seva importància dins d’aquest
nou fons d’art les tres obres escultòriques de
Joan Rebull, la figura de Manolo Hugué, les
litografies de Le Corbusier i Calder, i les cinc
aiguatintes de Frederic Amat, a més dels dos
olis del seu pare, Josep Palau i Oller, i el
paisatge de Francesc Labarta, entre altres obres

diverses. També cal no oblidar les set obres
de l’homenatge Estimat Palau, del 2007, en
què es va oferir als artistes un retrat fotogràfic
de Picasso com a punt de partida per crear
una obra nova. Els autors són Joan Fontcuberta,
Luis Gordillo, Antoni Llena, Antoni Muntadas,
Carlos Pazos, Perejaume i Antoni Tàpies.

Altres actes destacats dins la programació dels
5 anys de la Fundació Palau a Caldes d’Estrac

han estat l’espectacle Em dic Erik Satie, com
tothom, à carrec de Quim Lecina i un quartet
de violoncels, i la projecció de l’obra de teatre
Don Juan, príncipe de las tinieblas, de Josep
Palau i Fabre, recentment estrenada a Madrid
(dirigida per Hermann Bonnín). Va tancar el
5è aniversari de la Fundació la xerrada Palau
estudiós de Picasso, celebrada el passat 21 de
maig, en què hi va intervenir el filòsof i crític
d’art, Arnau Puig. L’acte va servir per a
presentar els llibres de Josep Palau i Fabre,
Picasso a vol d’ocell, a càrrec del director del
Museu Picasso de Barcelona, Pepe Sierra, i la
reedició del llibre El Gernika de Picasso.
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Del 3 al 10 de juny
EXPOSICIÓ: Després de l’ESO... què?
Aquesta exposició cedida per l’Oficina del Pla Jove de Diputació de Barcelona pretén
donar informació i orientació als joves estudiants després de finalitzar l’ESO, l’hagin
aprovat o no.
Horari: de 10 a 13h i de 16 a 18 h
Lloc: Sala Cultural
Organitza: Àrea de Joventut

Del 6 al 15 de juny
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS I PINTURES D’ADRIANA LANDZAAD I JOIES DE RUDOLPH
VAN ROSMALEN
Inauguració: 6 de juny a les 20 h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 18 a 21 h. Dissabtes i diumenges de 18
a 21h.
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural

Del 21 al 29 de juny
EXPOSICIÓ DE PINTURES DEL TALLER D’EN JAUME
Inauguració: dissabte 21 de juny a les 18 h
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius
de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.
Lloc: Equipament de Promoció Econòmica i Cultural
Organitza: Taller d’en Jaume

Del 29 de juny al 20 de juliol
EXPOSICIÓ DE PINTURES Finesa, d’Elisa Schaar
Inauguració: 28 de juny  a les 19:30 h
Horari: de divendres a diumenge de 18 a 21 h
Lloc:”La Galeria” Can Milans, C. Església, 8

D’octubre a juny
XVI TALLER DE BONSAIS
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

De l’11 de maig al 22 juny
FUNDACIÓ PALAU
EXPOSICIÓ: La col·lecció creix. Noves incorporacions al fons d’art
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

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”

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.

Diumenge 1 de juny
A les 12 h a la Fundació Palau
ELS DIUMENGES DE LA FUNDACIÓ
Organitza: Fundació Palau

Divendres 6 de juny
A les 20h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
Inauguració de l’exposició de dibuixos i
pintures d’Adriana Landzaad i joies de
Rudolp van Rosmalen

Dissabte 7 de juny
A les 19 h a la Fundació Palau
PETITSONS. 1r CICLE DE MÚSIQUES AL
PATI DE LA FUNDACIÓ PALAU
Actuació de Dídac Rocher (cançó d’autor)
Preu entrada: 3 euros
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

PETANCA. SOPAR DE LA LLIGA DEL
CAMPIONAT BURRIAC

Diumenge 8 de juny
CELEBRACIÓ 23 ANIVERSARI DE
L’AGRUPACIÓ DE PENSIONISTES
A les 11 h a la Capella de la Mare de Déu
del Carme
Missa solemne i ofrena floral

A les 12h al Parc Joan Maragall
SARDANES AMB LA COBLA ILURO

A les 14:30 h
DINAR D’ANIVERSARI DE L’AGRUPACIÓ
DE PENSIONISTES I TERCERA EDAT DE
CALDES D’ESTRAC
Per a més informació i inscripcions: Local
de l’Agrupació de Pensionistes i Tercera
Edat de Caldes d’Estrac. Tel. 93 791 17 50

A les 18 h a la plaça de les Barques
DESFILADA DE DONES
EMPRENEDORES. Moda eivissenca
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Juny dia a dia
Dimecres 11 de juny
“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 18 h al Local de l’Agrupació de
Pensionistes
XERRADA INFORMATIVA “Teràpia
contra el dolor sense ús de fàrmacs”
Organitza: Agrupació de Pensionistes
i Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Divendres 13 de juny
A les 18:30 a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
L’embolic de contes, a càrrec de
Dinsdungat
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 14 de juny
A les 19 h a la Fundació Palau
PETITSSONS. 1R CICLE DE MÚSIQUES
AL PATI DE LA FUNDACIÓ PALAU
Actuació de Guillem Michel (pop, folk)
Preu entrada: 3 euros
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

A partir de les 22:30 h al C. Major
REVETLLA DE SANT ANTONI
A càrrec de l’orquestra Setsons
Organitza: Associació de Veïns C. Major
Col·labora: Ajuntament de Caldes
d’Estrac

Diumenge 15 de juny
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

Dimecres 18 de juny
“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 20 de juny
A les 18:30 h a la Biblioteca Can Milans
HORA DEL CONTE
Viatges desastrosos, a càrrec de Joan de
Boer
Organitza: Biblioteca Can Milans

Dissabte 21 de juny
A les 18 h a l’Equipament de Promoció
Econòmica i Cultural
INAGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL
TALLER D’EN JAUME
Organitza: Taller d’en Jaume

A les 19 h a la Fundació Palau
PETITSONS. 1R CICLE DE MÚSIQUES
AL PATI DE LA FUNDACIÓ PALAU
Actuació de Relk (folk, pop, electrònica)
Preu entrada: 3 euros
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

A les 21h a l’Escola Sagrada Família
FESTA FINAL DE CURS
Tiquets a la venda a Finques Roma
(Riera, 27) fins el 13 de juny
Organitza: Escola Sagrada Família

Diumenge 22 de juny
A les 19h a la Sala Cultural
BALLS DE SALÓ
L’Agrupació farà una revetlla avançada amb
balls de saló, coca i cava
Gratuït pels socis. No socis: 5 euros
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

SANT JOAN

RECOLLIDA DE FUSTA, MOBLES I
MATERIAL PER CREMAR A LA FOGUERA
Consulteu cartelleres municipals per veure
dies de recollida

Dilluns 23 de juny
a les 22 h
ENCESA DEL PEBETER, PETARDS I
CREMA DE LA FOGUERA

Dimarts 24 de juny
A les 19 h al parc Joan Maragall
AUDICIÓ I BALLADA DE SARDANES amb
la Cobla Iluro
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac

Divendres 27 de juny
A la Fundació Palau
Inauguració del FESTIVAL POESIA I +
Consulteu programa específic
Organitza: Fundació Palau i Ajuntament
de Caldes d’Estrac

Dissabte 28 de juny
REVETLLA DEL CARRER SANT PERE
Organitza: Veïns del carrer Sant Pere

Diumenge 29 de juny
VISITA AL PALAU DE LA GENERALITAT I
DINAR A MALGRAT DEMAR
Venda de tiquets al Casal els dies 25, 26 i
27 de juny de 10 a 13h. Tel. 93 791 17 50
Organitza: Agrupació de Pensionistes i
Tercera Edat de Caldes d’Estrac
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Acords del Ple Extraordinari de 5 de maig de 2008
n Declaració de la urgència de la sessió

S’aprova amb els vots a favor dels 6 regidors de CiU i els 5 vots en
contra dels regidors del grup municipal del PSC

n Aprovació de la modificació de crèdit extraordinari pressupost
municipal 2008

S’aprova amb la majoria de 6 vots a favor de CiU i 5 vots en contra
del PSC

n Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació de Caldes d’Estrac a l’àmbit del Sector de sòl urbanitzable
SUP1 “Can Comas” que inclourà també de manera vinculada la
requalificació i ordenació de l’àmbit de la finca en sòl urbà del camí
Ral núm. 34, 36 i 38 d’aquest municipi, així com aprovació del
conveni urbanístic atorgat en data 25 d’abril de 2008 entre el Sr.

Club de la Feina
Fins el 24 de juliol cada dijous, de
10 a 14 h, a la Biblioteca Municipal
Can Milans

Espai obert a tothom que vulgui
aprendre tècniques de cerca
d’ofertes laborals: internet,
premsa, com redactar un
currículum, com actuar davant
d’una entrevista de feina, etc. Si
busques suport en la teva cerca
de feina, vine i t’ajudarem!

Joaquim Arnó Porras, en la seva condició d’alcalde-president de
l’Ajuntament de Caldes D’Estrac i  la Sra. Mercedes Cerdàn Grases i la
societat SASTRE CALDETES S.L.

S’aprova amb la majoria de 6 vots a favor de CiU i 5 vots en contra del
PSC

n Prendre en consideració i aprovar inicialment la memòria justificativa,
el projecte d’estatuts de l’entitat pública empresarial local, denominada
CALDES XXI  i la documentació complementària elaborada per la comissió
d’estudi per a la constitució d’una entitat pública empresarial basant-
se en l’acord plenari de 31 de març de 2008  i tot això mitjançant la
creació de l’esmentada entitat pública empresarial local en règim de
lliure concurrència amb l’objecte que s’hi assenyalen en el punt quart
dels estatuts.

Aprovat amb els vots a favor de CiU (6) i en contra de PSC (5)

Activitats del Servei Local d’Ocupació SERVEI LOCAL
D’OCUPACIÓ

Horari d’inscripcions:
dimarts i dijous de 9 a
13 h, a l’Equipament de
Promoció Econòmica i

Cultural. Telèfon:

 93 791 08 15

ocupacio@caldetes.cat

Tallers Joves i Ocupació
3 i 10 de juliol

Tallers dinàmics adreçats a la
població jove del nostre municipi.
S’impartiran recursos i tècniques
de cerca de feina adaptats a les
necessitats dels joves. Si no vols
quedar-te aturat, no dubtis a
venir! Prèvia inscripció al Servei
Local d’Ocupació.

Seminari d’Alfabetització
Digital
18 de juny, de 10 a 14h

Adreçat  a  totes aquel les
persones sense nocions en
l’àmbit de la informàtica. El curs
pretén donar eines per dur a
terme una millor cerca de feina
mtijançant l’ús d’internet. Places
limitades. Prèvia inscripció al
Servei Local d’Ocupació.

L’esport caldenc està d’enhorabona. El
Club Patinatge de Caldes d’Estrac va assolir
un gran èxit a la Final Nacional dels Jocs
Escolars celebrats a Ripoll. Les patinadores
de l’entitat, Laia Borràs Martínez i Mar
Martí Serrano, van aconseguir el primer i
el cinquè lloc, respectivament, en la
categoria benjamina d’aquesta final.

Coneixedors del que representa aquest èxit
pel club i per l’esport del nostre poble,
l’equip de govern trasllada a les dues joves
patinadores i al conjunt de les persones
que formen l’entitat, la més sincera
enhorabona. Els animem també a continuar
traballant en la línia del realitzat fins ara
per assolir noves fites esportives i continuar
amb l’important tasca de formació que es
duu a terme des del Club Patinatge de
Caldes. Felicitats doncs per la vostra
contribució a l’esport del municipi i per la
gran representació del poble de Caldes
d’Estrac que feu arreu del país.

Gran resultat del Club Patinatge a la Final Nacional
dels Jocs Escolars
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La gran festa del futbol argentí a Caldes
El passat diumenge 25 de maig el pavelló
poliesportiu municipal va acollir la 6a Festa
Anual de La Filial Espanya de Racing Club
“Santiago Saccol”, de l’equip argentí de
futbol del Racing d’Avellaneda. A la festa
van participar-hi algunes velles glòries del
futbol argentí, a més d’excampions del
món amb l’albiceleste. L’acte va comptar
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

La festa va consistir en un dinar típicament
argentí, a base d’asado criollo, beguda i vins
i gelats argentins del típic dulce de leche.
Els càntics, les banderes i l’ornamentació
recordaven els colors de l’equip de Racing
d’Avellaneda i de la selecció argentina de
futbol, que el dia abans havia jugat el seu
partit amistós contra la selecció catalana
al Camp Nou. Més de 700 persones van
aplegar-se al pavelló per passar una jornada
festiva que commemorava els anys de vida
de la Filial.

La Filial va néixer a través de l’amistat
sorgida entre els aficionats del Racing que
viuen a l’Estat espanyol i que es van
conèixer a la RacingNet, la llista de correu
de Racing a internet. Sebastián Acosta va
ser la persona que va proposar la creació
de la Filial, esdevenint aquesta la primera
Filial Internacional del Racing.

El Dia del Centenario, el 25 de març de 2003
es creà oficialment la Filial amb el viatge
de Juan Manuel “Lito” Canosa i Diego
Pregal a Buenos Aires per a desfilar amb
la bandera de la Filial pel que s’anomena
“cilindre màgic”. El nom de la Filial
espanyola duu el nom de “Santiago
Saccol”, perquè aquest va ser l’últim
president escollit pels socis i artífex directe
de l’anomenat  “Equipo de José”.

La Filial Espanya del Racing Club “Santiago Saccol” (Argentina) celebra la seva festa al pavelló poliesportiu
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La Regidoria de Via Pública ha
decidit acabar amb les conductes
incíviques d’alguns propietaris de
gossos que deixen els excrements
al carrer. Amb aquest objectiu, s’ha
previst la instal·lació de diverses
papereres amb expenedors de
bosses de plàstic en diversos punts
del municipi. El consistori caldenc
sancionarà, segons la normativa
vigent (Art. 28, fins a 150 euros),
tots aquells amos que no es
responsabilitzin de retirar les
defecacions del seus gossos de la
via pública.

ES DOBLA EL NOMBRE DE GOSSOS ABANDONATS
A CALDES D’ESTRAC

Durant el 2007, van arribar al Centre d'Atenció
d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme
(CAAD) 6 animals que havien estat perduts o
abandonats a Caldes. D'aquests, 1 tenia xip i va poder
ser recuperat pel seus propietaris. Tanmateix, durant
els primers 4 mesos de l'any 2008 (de gener a abril)
se n'han recollit 3 més, o sigui la meitat dels que van arribar durant tot l'any passat.

Una curiositat és que del total d'animals recollits a Caldes que han passat a la llista d'adopció
-quan porten més de vint dies al CAAD i ha estat impossible trobar els seus propietaris-, un terç
(3) han estat adoptats a Alemanya mitjançant el conveni que té el CAAD amb protectores
alemanyes i que es pot consultar a la següent pàgina web, del Consell Comarcal del Maresme:

www.ccmaresme.cat/document.php?id=3910

Hi ha una anècdota a Caldes que exemplifica la necessitat que les mascotes portin el xip
identificador. Recentment, es va localitzar un gos que no va arribar a entrar al centre ja que quan
l'auxiliar del CAAD va anar a recollir-lo per avís de la Policia Local, i com que tenia microxip, va
trucar al propietari (que era de Llavaneres) i el va recollir allà mateix. Resulta que el gos estava
malalt (patia una insuficiència pancreàtica), per la qual cosa va ser molt important la ràpida
localització del propietari donat que l'animal necessita medicar-se diàriament.

Les dades comarcals

L’any passat van arribar al CAAD -que dóna servei a 18 municipis de la comarca (Alella, Arenys
de Munt, Argentona, Calella, Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Montgat, Òrrius,
Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta,
Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Tiana i Tordera)- 755 animals. Se’n van adoptar 350 i 132 van
ser recuperats pels seus propietaris. 

Aquest any s’han produit 269 entrades, 130 adopcions i 45 recuperacions. Pel que fa a les
adopcions, tots els animals es lliuren desparasitats, vacunats i amb el xip identificatiu.

L’Ajuntament
vol acabar amb
la conducta
incívica dels
propietaris de
gossos

L’Equipament de Promoció Econòmica i Cultural va acollir una magnífica exposició
dels treballs de l’Associació de Puntaires de Caldes d’Estrac “Els Gramanets”, entre els
dies 10 i 18 de maig. Es tractava de l’exposició que cada any organitza aquesta entitat
del municipi i que mostra la feina feta per les alumnes de l’Assumpta Arnó. Mocadors,
jocs de llit, roba per a nadons i diverses creacions conformen aquesta exposició
perfectament realitzada amb bon gust i ornamentació, per la qual l’entitat ha comptat
amb la col·laboració d’Arrels Cultura. També es van poder observar detalladament els
treballs de les puntaires per a la Mostra de Creadors Locals, amb solucions originals i
prou imaginatives com lletres fetes de puntes dins unes enormes boles de plàstic.

XIII Exposició de puntes de coixí
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INICI DE LES OBRES DE MILLORA
DE L’ESCOLA BRESSOL

L’Ajuntament iniciarà les obres de reforma
de l’Escola Bressol a principis del mes de
juliol, un cop establert el projecte del centre
escolar. Aquesta actuació consisteix en
l’ampliació de l’escola amb una nova aula
que acollirà l’augment d’alumnes previst
pel curs vinent. Amb aquestes obres el
govern municipal procedirà també a la
legalització de l’escola, pendent de
formular-se perquè no existia cap projecte
del centre.

CAPTURA DE COLOMS

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha contractat els serveis d’una empresa especialitzada
en la captura de coloms per a reduir els efectes d’aquesta extensa població d’ocells al
municipi. De moment se n’ha capturat més de 700 exemplars a diversos punts de
Caldes com el Pont del Sergent, la plaça del Molí i la platja dels Ametllers.

MESURES PER PALIAR ELS EFECTES
DEL MOSQUIT TIGRE

La brigada muncipal ha començat ja a
prendre mesures per evitar la posta d’ous
i el creixement de les larves aquàtiques del
 aedes albopictus més conegut com mosquit
tigre. Les primeres feines realitzades han
consistit en una neteja dels embornals i
l’eliminació d’aigues estancades.

Cal recordar que el mosquit tigre –detectat
a Catalunya per primera vegada l’any 2004–
fa entre 2 i 10 mm i se’l reconeix per les
ratlles blanques al cap i al cos. Els ous i les
larves viuen en petites masses d’aigua
estancada, en àrees exteriors, properes a
la presència humana. No els agrada posar
ous en aigües en moviment ni en masses
d’aigua gran. Per a prevenir la seva cria cal
buidar dos cops per setmana els recipients
de l’exterior que puguin acumular aigua
(joguines, cendrers, gerros, galledes, plats
sota els testos, plats d’animals domèstics,
piscines de plàstic...), així com evitar
l’acumulació d’aigua en zones de drenatge
o canals de desguassos.

BALANÇ POSITIU DE LA
14a PESOLADA

El passat 27 d’abril finalitzava la 14a edició
de la Pesolada de Caldes d’Estrac. A trets
generals, els restauradors han coincidit a
valorar positivament aquestes jornades
gastronòmiques dedicades al que
s’anomena la perla del Maresme, el pèsol
de la floreta. Entre el 15 de març i el 27
d’abril, els 16 restaurants dels municipi i
dels seus voltants que han participat a la
Pesolada han ofert plats en els seus menús
elaborats amb els pèsols maresmencs.
Malgrat el bon balanç dels restauradors,
la majoria d’ells coincideixen en haver
experimentat un petit descens en els
menús, potser com a conseqüència de la
recessió econòmica que viu el país.
Asseguren però, que la clientela, en general,
s’ha mostrat força satisfeta dels menús
dels que han pogut gaudir amb la base del
pèsol de la floreta.

CONVENI AMB CEO DEL MARESME PER AL
MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS

La Fundació el Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica és una institució
d'iniciativa social sense afany de lucre que promou i impulsa la integració social de les
persones amb disminució psíquica de la comarca del Maresme, des dels principis de
normalització i reconeixement de la diferència. L’Ajuntament va signar recentment un
conveni amb CEO del Maresme per al manteniment de les zones enjardinades del
municipi. Es tracta d’una fundació benèfica de tipus assistencial que rep el suport i la
col·laboració de la Generalitat, a més d’alguns dels Ajuntaments de la comarca del
Maresme, entre els quals es troba el de Caldes.

Des de fa alguns dies, una brigada formada per persones amb diferents discapacitats
treballa en el manteniment de la jardineria de diferents punts de Caldes d’Estrac, entre
els que destaca la plaça del Molí.

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

“Gent gran i voluntariat”, a càrrec de Carlos Barceló
25 de juny, 17:30h, al Casal d’Avis (La Riera, 22 bis)

“Menjar bé quan ets gran”, a càrrec del Col·legi de Farmacèutics.
18 de juny, 17:30h, al Casal d’Avis (La Riera, 22 bis)

“Gent gran voluntària en benefici de la gent gran”, a càrrec de l’Associació
Amics de la Gent Gran
9 de juliol, 17:30h, al Casal d’Avis (La Riera, 22 bis)

“Viure amb il·lusió”, a càrrec del psicòleg Ramon Buscallà
23 de juliol, 17:30h, al Casal d’Avis (La Riera, 22 bis)

Tai-txí
Inici 2 de juny, de les 11:30 a les 12:30, els dilluns i dimecres a la Sala Cultural
(inscripcions a Serveis Socials) 
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Quan l’insult, la manca de respecte institucional i la difamació presideixen
les intervencions públiques dels regidors del PSC, que ho practiquen de
manera sistemàtica en les seves publicacions i en les intervencions que
fan en els plens municipals, la temptació immediata és la d’entrar en la
seva dinàmica i contestar amb contundència i arguments les mentides
sistemàtiques que van proclamant.

CiU però no ho farà. Ni els militants ni especialment els regidors que la
representen hi perdran temps. Pensem que la millor resposta és no caure
a la provocació i deixar que la veritat dels fets s’imposi. No descartem
fer-ho si la bogeria que actualment els guia s’incrementa fins el límit de
posar en entredit l’honorabilitat de les persones. Aquest és un punt que
no tolerarem, però la crítica infundada, la desqualificació genèrica i les
mentides persistents sobre aspectes de la gestió municipal, actual o
passada, retraten exactament els comportaments i tics totalitaris dels qui
ara estan a l’oposició, perquè així ho van decidir la majoria dels veïns i
veïnes de Caldes.

Quan durant molts anys s’ha portat a terme un determinat estil de
governar, costa molt ser creïble als ulls dels ciutadans reclamant suposades
mancances del govern municipal. Quan tu mateix has estat qui ha actuat
amb prepotència, oblidant els ciutadans, fent i desfent a les seves esquenes
i participant, per activa i per passiva, en trames d’irregularitats manifestes
i evidents, costa molt que els ciutadans et prenguin seriosament davant
suposades denúncies que a més, no s’aguanten per enlloc.

Seria massa cruel recordar ara que en quatre anys de mandat no van ser
capaços ni tan sols de començar les obres del Mercat Municipal i que en
canvi sí que en van tenir prou per carregar-se una instal·lació esportiva
de primer ordre com és el poliesportiu municipal. O com van passar-se
mesos i mesos dient que no hi havia alternativa al túnel per sota el pati
de l’escola, enganyant a pares i mares amb informació escassa i
manipulada, mentre que amb el nou govern de CiU només amb quatre
mesos ja s’ha trobat una solució alternativa satisfactòria per a tothom.

Seria potser també poc elegant, recordar que abans els regidors de
l’oposició mai podien accedir a la documentació que hi ha a les
dependències municipals i que varen haver de recórrer –a pesar seu i
amb vergonya aliena com a caldencs– als tribunals de justícia per
aconseguir allò que ara els regidors del PSC practiquen amb absoluta
normalitat, sense cap impediment.

CiU no practicarà aquesta política. Tenim altra feina. Ens preocupa molt
més recuperar l’endarreriment crònic que patien els serveis d’atenció a
les persones, de totes les edats i condicions, especialment els que més
ho necessiten –que no són pocs–. Ens interessa molt més dotar d’un
nou Casal a la gent gran, espaiós i suficient, i proporcionar nous habitatges
protegits i tutelats als joves del poble. Ens motiva dotar el poble de nous
equipaments necessaris i enllestir velles obres pendents que la paràlisi
anterior havia oblidat en els calaixos dels despatxos de l’Ajuntament.

No ens molesten les crítiques quan són fundades. Al contrari, ens
estimulen. Sabem que no tot es pot fer bé i que com deia el President
Pujol, “tot compromís comporta risc”. Som conscients –al contrari dels
nostres predecessors en el govern– que també ens podem equivocar. Si
ho fem, que ningú es preocupi, ho reconeixerem i rectificarem. En
qüestions de poble, l’orgull desmesurat no porta enlloc.

El que passa però, és que les evidències són aclaparadores i posen de
manifest una activitat i una il·lusió per Caldes que feia temps no es veia
als òrgans de govern municipal, preocupats com estaven abans, a mantenir
una estructura de poder i d’execució concentrada en una sola persona
–el gerent– que feia la feina de l’alcalde i regidors i permetia a aquests
mantenir-se al ralentí i sense haver quasi ni d’actuar, cobrant –això sí–
uns bons sous d’altres administracions per no fer altra cosa que “dedicar-
se a governar” Caldes.
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Night Falls Over Kortedala
Jens Lekman
Algunes veus ens havien alertat d'un Jonathan Richman
suec que responia al nom de Jens Lekman. I la veritat
és que ja n'havíem escoltat alguna cançó, potser no
prou atentament. Es pot dir, en aquest sentit, que
amb Night Falls Over Kortedala hem fet una nova
descoberta. I hem vist que no només de l'amic

Richman s'alimenta Lekman: alguna cosa hi ha també de l'elegància de Morrissey,
de les melodies de Brian Wilson, del magnetisme de Belle And Sebastian o de
l'alegria dels seus paisans I'm From Barcelona.

Mala noche / Gus Van Sant
A la ciutat de Portland, a l'estat de Oregón, hi arriba
un flux d'immigració procedent de Centreamèrica.
Walt, un jove que regenta una botiga de comestibles,
sembla mostrar especial interès per en Johnny, un
noi procedent del país veí, Mèxic. Però la relació
entre ambdós no qualla i en Walt, cridat una vegada
més pel seu impuls homosexual, tracta de guanyar-
se la confiança d’en Roberto Pepper, el millor amic
d’en Johnny. Per la seva banda, en Walt sembla haver
oposat la seva estabilitat emocional al costat de la
Betty, germana d’en Walt, qui no trigarà a abandonar
Portland amb la intenció de consagrar-se a ser una

ballarina. Per començar, la Betty escull com a destinació Alaska, forçant d'aquesta
forma la ruptura amb en Johnny, qui poc després coneix la notícia que en Roberto
ha estat assassinat a les mans de la policia.
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Stumm 287 / Liars
Un retorn a la (relativa) senzillesa per a despistar un
cop més al personal en una cursa que sembla caminar
cap a la conversió en una tesi sobre l’esquivada.
Tanmateix, allà on abans hi havia risc (triomfant en
el brutal i inquietant They Were Right, so We Drowned;
discutible en el conceptual i excessivament pretenciós
Drum´s Not Dead), ara hi ha una sopa d’influències
reconeixibles i comunes; amanida, això sí, amb gust,

i nutritiva sense excessos. Així, hàbilment i sense aparent esforç, construeixen
un disc sòlid, impostadament obscur, que navega amb facilitat entre Rammstein
(tal com sona) i uns Jesus And Mary Chain casolanament vernissats de krautrock.

Saber perder / David Trueba
La novel·la avança en quatre camins vitals d'un jugador de futbol
argentí, fitxat per un equip espanyol, d'una adolescent a punt
d'entrar a la vida adulta, del seu pare que intenta superar el fracàs
laboral i de l'avi que freqüenta prostíbuls.

De què té por el ratolí? / Emily Gravett
El llibre s’obre amb la presentació de l’autora, que
ens explica que "tothom té por d’alguna cosa" i que
aquesta història ens vol ajudar a superar-les. Per
això, a cada pàgina ens presentarà una fòbia a alguna
cosa i ens deixarà un espai perquè escribim, dibuixem
o hi enganxem tot allò que ens ajudi a superar les
nostres pors. Ja en aquesta primera pàgina veiem
com es mira el text un ratolí amb un llapis. El ratolí
és, de fet, qui fa servir aquest espai en blanc per
parlar de les seves pors, així que ens trobem que el
llibre... ja l’han fet servir!

Perdona si te llamo amor
Federico Moccia
La Nikki i l'Alessandro xoquen en una travessia del
Viale della Moschea, en ple centre de Roma. La Nikki
deixa la seva moto lligada en un pal i l'Alessandro
l'acompanya a l'institut amb el cotxe. Ell es compromet
a fer-li de xofer i a dur-la a tot arreu mentre ella tingui
la moto al mecànic. D'aquesta relació accidentada,
en neix una amistat ben especial, però la Nikki i
l'Alessandro es porten vint anys i tenen vides molt
diferents. Ella està a punt d'acabar el batxillerat, ha
tallat amb el seu nòvio perquè no la deixava respirar

i viu el present a flor de pell, amb optimisme i entusiasme. L'Alessandro, en
canvi, és un creatiu publicitari amb una gran trajectòria, però que es troba sol i
desenganyat de l'amor després que la seva companya l'hagi plantat justament
quan ell s'hi volia casar. De resultes del xoc entre l'Alessandro i la Nikki, assistim
als meandres d'una relació insòlita, plena d'humor i tendresa, que els amics de
l'un i de l'altra veuen a vegades amb malfiança i de vegades també amb una
gran enveja.

Election 2 / Johnnie To
Wo Sing és la tríada més antiga de Hong Kong. Sota
el comandament de Lok, el seu actual capdavanter,
ha crescut fins a convertir-se en l'organització criminal
més temuda de la ciutat. Jimmy, un gàngster culte,
vol aixecar un imperi que tingui com base un negoci
net i legítim. Els suculents beneficis de les seves
empreses situen a Jimmy com el favorit per a
convertir-se en el nou líder de la tríada. La seva
popularitat també crida l'atenció de les autoritats
xineses, que el veuen com el candidat perfecte per
a llimar asprors entre les tríades i el govern central
i que ambdós òrgans convisquin en pau. Les

autoritats permeten a Jimmy l'entrada en el centre de negocis més important.
Això ha d'ajudar-lo a alçar-se amb la presidència de la tríada per als dos pròxims
anys. Irònicament, per a poder escapar de la tríada, Jimmy primer haurà de
convertir-se en la seva màxima autoritat. De mala gana, Jimmy emprèn una
violenta campanya per aprendre-ho tot sobre la Wo Sing, que a més li permetrà
esbrinar quin serà el seu futur i el de la tríada. Lluitarà fins al final perquè està
en joc un poder molt més gran…




